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Könyvtárhasználati és elégedettségmérő kérdőív kiértékelése 

 
Bevezetés: 

 
Könyvtárunk 2016. február-március hónapokban felmérést végzett a könyvtárhasználók 

körében. A felmérés a látogatók könyvtárhasználatát és elégedettségét hivatott megismerni, 

célja a minőségirányítás szempontjai szerinti (Kultv. 55. § (1) bekezdés k) pontja szerint a 

nyilvános könyvtár alapfeladata, hogy „a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás 

szempontjait figyelembe véve szervezi.”) szolgáltatásfejlesztés. 

A felmérés papír alapú kérdőív formájában történt a könyvtárban (1. sz. melléklet). 

 

Összesen 41 db. kérdőív került kitöltésre, ebből 39 db. volt értékelhető (3 db. kérdőív csak 

részlegesen lett kitöltve) 

 

Kérdőívek értékelése: 

 
1. Milyen gyakran jár könyvtárunkba? 

 

 
 

A legtöbb könyvtárhasználó havonta látogat könyvtárunkba, a gyakoriságban őket követik a 

hetente többször látogatók. Megvizsgáltuk azt is, hogy a havonta, illetve hetente többször 

látogatók a három legnépszerűbb szolgáltatásink közül (6. sz. kérdés) mit vesznek 

rendszeresen igénybe. 

 

naponta; 5%

hetente többször; 
26%

hetente egyszer; 
13%

kéthetente; 13%

havonta; 36%

ritkábban; 7%

könyvárhasználati gyakoriság
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A diagramból kiolvasható, hogy a havonta látogatók számítógép- és Internethasználatot 

rendszeresen nem vesznek igénybe, elsősorban kölcsönözni járnak könyvtárunkba, illetve a 

könyvtáros segítségét kérik. A hetente többször látogatók esetében a leggyakrabban igénybe 

vett szolgáltatás a számítógép- és Internethasználat, kevesebben kölcsönöznek rendszeresen 

és a könyvtáros segítségét is kevésbé igénylik. 

 

2. Mióta látogatja ezt a könyvtárat? 

 

 
 

1

0,4

0

0,7

0,43

0,1

havonta hetente többször

Használói szokások

könyvkölcsönzés számítógép- és Internethasználat segítségkérés a könyvtárostól

kevesebb, mint egy 
éve; 23%

egy-három éve; 
31%

három évnél 
régebben; 46%

Könyvtárhasználat időbelisége
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A könyvtárhasználóink többsége „törzsvendég”, vagy legalábbis a kérdőívet kitöltők.  

Megvizsgáltuk, hogy van-e összefüggés a használat időbelisége és a rendszeresen használt 

szolgáltatások között.  

 

 
 

Azok, akik három évnél régebben használják könyvtárunkat többféle szolgáltatást vesznek 

rendszeresen igénybe, mint azok, akik kevesebb ideje. Viszont mindhárom csoportban a 

legtöbben a könyvkölcsönzést részesítik előnyben. 

 

3. Ön olvasójeggyel rendelkező (beiratkozott) tagja könyvtárunknak? 

 

Erre a kérdésre a válaszadók 100%-a igennel válaszolt, ami egyértelműen következik abból, 

hogy a legnépszerűbb szolgáltatásaink (könyvkölcsönzés, számítógép- és Internethasználat) 

beiratkozáshoz kötött. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,61

0,75

0,44
0,5

0,17
0,22

0,17

0,25

0,11

három évnél régebben egy-három éve kevesebb, mint egy éve

Szolgáltatások időbelisége

könyvkölcsönzés számítógép- és Internethasználat segítségkérés a könyvtárostól
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4. Tagja-e ön más könyvtárnak is? 

 

 
 

A válaszadók többsége kizárólag könyvtárunk szolgáltatásait veszi igénybe, míg kisebb része 

más könyvtárnak is tagja. 

 

Megnéztük, hogy milyen összefüggés van aközött, hogy egy olvasó hányféle szolgáltatást 

vesz rendszeresen igénybe illetve, hogy használ-e más könyvtárat is. 

 

 
 

Azon használók, akik nem tagjai más könyvtárnak is nem vesznek igénybe többféle 

szolgáltatást rendszeresen, mint azok, akik más könyvtárnak is tagjai. 

igen; 23%

nem; 77%

Más könyvtárnak tagja-e?

0,78

0,87

0,11 0,10,11 0,03

más könyvtárnak is tagja más könyvtárnak nem tagja

Könyvtártagság és szolgáltatások száma

1-2 szolgáltatás 3-4 szolgáltatás 5 vagy több szolgáltatás
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5. Ha igen. milyen könyvtár szolgáltatásait használja még? 

(Több válasz is lehetséges) 

 

Az összes kérdőívkitöltő közül más könyvtárnak tagja eloszlás szerint: 

 

 
 

A legtöbben könyvtárunkkal párhuzamosan iskolai illetve más közkönyvtárnak tagjai, ez 

utóbbiak állandó lakhelye nem Kadarkút. 

 

6. Milyen szolgáltatásokat szokott igénybe venni? 

 

A kérdőíven felsorolt szolgáltatásokat három nagyobb csoportba lehetne sorolni: 

• Könyvtári állományhoz kötött szolgáltatások: 

o könyvkölcsönzés 

o hangoskönyv kölcsönzése 

o DVD (film) kölcsönzése 

o zenei CD kölcsönzése 

o folyóirat kölcsönzése 

o könyvek helyben olvasása 

o folyóirat helyben olvasása 

o könyvtárközi kölcsönzés 

o előjegyzés 

• Informatikai eszközökhöz kötött szolgáltatások: 

o számítógép- és Internethasználat 

o fénymásolás 

o nyomtatás 

o szkennelés 

0,08

0,03

0,1

0,01 0 0 0

Más könyvtár tagja

más közkönyvtár megyei könyvtár iskolai könyvtár

felsőoktatási könyvtár szakkönyvtár nemzeti könyvtár

egyéb nyilvános könyvtár
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o fax-küldés 

• Tájékozódás és egyéb szolgáltatások: 

o könyvtár weboldalának böngészése 

o elektronikus katalógus használata 

o a könyvtár Facebook oldalának használata 

o információkérés telefonon 

o rendezvényeken való részvétel 

o segítségkérés a könyvtárostól 

o házhozszállítás 

o irodalomkutatás 

Minden szolgáltatásnál három lehetőség közül választhattak a kitöltők, aszerint, hogy milyen 

gyakran veszik igénybe az adott szolgáltatást: 

• rendszeresen 

• alkalmanként 

• soha 

 

A válaszokat az alábbiakban csoportonként tüntetem fel: 

• Könyvtári állományhoz kötött szolgáltatások: 

o rendszeresen 

o alkalmanként 

o soha 

• Informatikai eszközökhöz kötött szolgáltatások: 

o rendszeresen 

o alkalmanként 

o soha 

• Tájékozódás és egyéb szolgáltatások: 

o rendszeresen 

o alkalmanként 

o soha 
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A könyvtári állományhoz kötött szolgáltatások közül a legnépszerűbb a könyvkölcsönzés. Ezt 

a megkérdezettek több, mint a fele rendszeresen igénybe veszi, illetve 25%-a alkalmanként 

használja. Mindössze 12% nyilatkozott úgy, hogy soha nem veszi igénybe. A többi 

szolgáltatást a többség soha nem veszi igénybe. A „legnépszerűtlenebb szolgáltatás” a 

hangoskönyvek kölcsönzése, illetve a folyóiratok helyben olvasása. 

 

 
 

Az informatikai eszközökhöz kötött szolgáltatások közül a legnépszerűbb a számítógép- és 

Internethasználat. A többi szolgáltatást a megkérdezettek több mint fele soha nem veszi 

igénybe, a „legnépszerűtlenebb szolgáltatás” a fax küldés, amit a válaszadók 100%-a soha 

nem használ. 

 

0,63

0,25
0,120 0,08

0,92

0,05
0,25

0,7

0 0,13

0,87

0,03 0,05

0,92

0
0,23

0,77

0,03 0,18

0,79

0,03

0,32

0,65

0,03 0,1

0,87

rendszeresen alkalmanként soha

Könyvtári állományhoz kötött szolgáltatások

könyvkölcsönzés hangoskönyv kölcsönzées DVD (film)kölcsönzése

zenei CD kölcsönzése folyóirat kölcsönzése könyvek helyben olvasása

folyóirat helyben olvasása könyvtárközi kölcsönzés előjegyzés

0,33
0,23

0,44

0,08

0,36

0,56

0,05

0,36

0,59

0,03 0,1

0,87

0 0

1

rendszeresen alkalmanként soha

Informatikai eszközökhöz kötött 
szolgáltatások

számítógép- és Internethasználat fénymásolás nyomtatás szkennelés fax-küldés
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A tájékozódás és egyéb szolgáltatások körében a legtöbbet használt szolgáltatás a 

segítségkérés a könyvtárostól, a többi szolgáltatást a válaszadók több, mint fele nem veszi 

igénybe. A legkevésbé igénybe vett szolgáltatás a házhoz szállítás. 

 

A „top tíz” rendszeresen igénybe vett szolgáltatás: 

1) könyvkölcsönzés (63%) 

2) számítógép- és Internethasználat (33%) 

3) segítségkérés a könyvtárostól (20%) 

4) a könyvtár Facebook oldalának használata (12%) 

5) könyvtár weboldalának böngészése (10%) 

6) fénymásolás (8%) 

7) DVD (film) kölcsönzése; nyomtatás (5%) 

8) folyóirat kölcsönzése; folyóirat helyben olvasása; könyvtárközi kölcsönzés; 

előjegyzés; szkennelés; elektronikus katalógus használata (3%) 

9) –  

10) –  

 

A „top tíz” alkalmanként igénybe vett szolgáltatás: 

1) segítségkérés a könyvtárostól (44%) 

2) fénymásolás; nyomtatás (36%) 

3) könyvtárközi kölcsönzés (32%) 

4) könyvkölcsönzés; DVD (film) kölcsönzése (25%) 

5) számítógép- és Internethasználat; a könyvtár Facebook oldalának használata; 

irodalomkutatás; könyvek helyben olvasása (23%) 

6) rendezvényeken való részvétel (21%) 

7) könyvtár weboldalának böngészése (20%) 

8) folyóirat helyben olvasása (18%) 

9) zenei CD kölcsönzése (13%) 

0,1 0,2

0,7

0,03 0,1

0,87

0,12 0,23

0,65

0 0,05

0,95

0 0,21

0,79

0,2

0,44
0,36

0 0,03

0,97

0 0,23

0,77

rendszeresen alkalmanként soha

Tájékozódás és egyéb szolgáltatások

könyvtár weboldalának böngészése elektronikus katalógus használata

a könyvtár Facebook oldalának használata információkérés telefonon

rendezvényeken való részvétel segítségkérés a könyvtárostól

házhozszállítás irodalomkutatás
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10) előjegyzés; szkennelés; elektronikus katalógus használata (10%) 

 

A „top tíz” soha nem használt szolgáltatás: 

1) fax-küldés (100%) 

2) házhozszállítás (97%) 

3) információkérés telefonon (95%) 

4) hangoskönyv kölcsönzése; folyóirat kölcsönzése (92%) 

5) zenei CD kölcsönzése; előjegyzés; szkennelés; elektronikus katalógus használata 

(87%) 

6) folyóirat helyben olvasása; rendezvényeken való részvétel (79%) 

7) könyvek helyben olvasása; irodalomkutatás (77%) 

8) DVD (film) kölcsönzése; könyvtár weboldalának böngészése (70%) 

9) könyvtárközi kölcsönzés; a könyvtár Facebook oldalának használata (65%) 

10) nyomtatás (59%) 

 

Azon szolgáltatások, amiket a megkérdezettek több, mint fele igénybe vesz rendszeresen, 

vagy alkalmanként: 

 
 

 

7. Milyen szolgáltatásokat hiányol? 

 

Erre a kifejtős kérdésre az olvasónak kellett megfogalmaznia a válaszait. A kitöltők 36%-a 

válaszolt erre a kérdésre. A 14 válaszoló a következőket írta: 

1) Ifjúsági regényekből többet. 

2) Én úgy gondolom, hogy ebben a könyvtárban minden megvan ahhoz, hogy egy 

gyerek vagy felnőtt megtalálja pl. kedvenc könyv, DVD és ráadásul gépezni is tudunk. 

3) Semmilyent. 

4) Meg vagyok elégedve minden szolgáltatással. 

0,63

0,25

0,88

0,33

0,23

0,56

0,2

0,44

0,64

rendszeresen alkalmanként összesen

Legnépszerűbb szolgáltatások

könyvkölcsönzés számítógép- és Internethasználat segítségkérés a könyvtárostól
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5) A szolgáltatással meg vagyok elégedve. Nem hiányolok szolgáltatást. 

6) Mindennel tökéletesen meg vagyok elégedve. 

7) Elégedett vagyok. 

8) Semmilyent. 

9) Az ifjúsági regények bővítése és a szépirodalmiak bővítése. 

10) Nem hiányolok semmit, elégedett vagyok. 

11) Szerintem sokrétű, minden korosztály megtalálja, amit keres. 

12) Mindennel elégedett vagyok. 

13) Nem hiányolok. 

14) Nem hiányolok. 

 

Végigolvasva a fenti válaszokat látható, hogy egyik sem tartalmazza valamely szolgáltatás 

hiányát. A legtöbb válaszadó elégedettségét fogalmazta meg, illetve két válaszadó az ifjúsági 

és szépirodalmi könyvállomány bővítését szeretné. Ez utóbbiak sem szolgáltatáshiányként 

értelmezhetőek, ifjúsági és szépirodalmi könyveket tartalmaz az állományunk és ezeket 

évente új kiadású könyvekkel bővítjük. Ennél a kérdésnél könyvtárunkban jelenleg nem lévő 

szolgáltatás igénylését vártuk, pl. színes nyomtatás, laminálás, stb., de a megkérdezettek 

nem tartanak igényt szolgáltatásbővítésre. 

 

8. Mennyire elégedett az egyes szolgáltatásokkal? 

 

Ebben a kérdésben 23 db. különböző szolgáltatásokhoz kapcsolódó elégedettséget kívántunk 

felmérni. A válaszadók ötös skálán értékelhették az egyes szolgáltatásokat: 5 (nagyon 

elégedett), 4 (elégedett), 3 (közepesen elégedett), 2 (elégedetlen), 1 (nagyon elégedetlen), 

illetve bejelölhették a „?” (nem tudom) négyzetet is abban az esetben, ha nincs kialakult 

véleménye a szolgáltatásról, mert például nem szokta igénybe venni.  

Az eredményeket itt nem százalékban, hanem átlagban számoltuk, azaz az ötös skála 

számjegyei érdemjegyekként szerepeltek a számításban, és annyival osztottuk, ahányan 

érdemjegyet adtak az adott szolgáltatásnak, vagyis a „nem tudom” válaszok nem vettek részt 

az átlagszámításba. 

Például, ha egy adott szolgáltatásra a válaszadók a következő értékelést adták: 

• nagyon elégedett (5): 17 db. 

• elégedett (4): 14 db. 

• közepesen elégedett (3): 3 db. 

• elégedetlen (2): 0 db. 

• nagyon elégedetlen (1): 0 db.  

• nem tudom (?): 5 db. 

Ebben az esetben az átlag kiszámítása: 

(17X5+14X4+3x3+0x2+0x1):34=4,41 

 

Az így nyert „érdemjegyek” szerinti rangsor: 

1) könyvtárosok felkészültsége, szaktudása: 4,86 

2) könyvtárosok segítőkészsége: 4,78 

3) Facebook oldal: 4,69 
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4) nyitvatartási idő: 4,68 

5) könyvtár tisztasága, rendezettsége; könyvtár elhelyezkedése, megközelíthetősége: 

4,65 

6) könyvtár belső környezete, berendezése: 4,63 

7) várakozási idő: 4,62 

8) tájékoztató feliratok: 4,61 

9) könyvek elhelyezése: 4,60 

10) ifjúsági könyvek kínálata: 4,59 

11) technikai felszereltség: 4,57 

12) könyvtárközi kölcsönzés: 4,52 

13) könyvtár honlapja: 4,50 

14) gyerekkönyvek kínálata; szakkönyvek kínálata: 4,45 

15) szépirodalmi könyvek kínálata: 4,41 

16) szolgáltatási díjak: 4,38 

17) folyóiratok kínálata; elektronikus katalógus: 4,31 

18) hangoskönyvek kínálata: 4,29 

19) DVD-k kínálata: 4,23 

20) CD-k kínálata: 4,05 

 

Egyetlen szolgáltatásunk sem kapott „elégedetlen”, illetve „nagyon elégedetlen” minősítést 

egyetlen kérdőívkitöltőtől sem, ami az átlagokon is megmutatkozik, kerekítve a 

szolgáltatásaink többsége „jeles” és „jó” minősítésre lett értékelve. 

 

9. Milyen változtatásokat javasol? 

 

A hetes kérdéshez hasonlóan ez is kifejtős kérdés volt, változtatásra való észrevételeket 

vártunk. A kitöltők 33%-a válaszolt erre a kérdésre. A 13 válaszoló a következőket írta: 

1) Nincs szükség változtatásokra. A könyvtár jól felszerelt, a hangulata pedig kellemes. 

2) Nem szükséges. 

3) Több mangákat szerezni, vagy éppen az újabb ifjúsági regényeket bővíteni. 

4) Ez így jó, ahogy van. 

5) Semmilyent. 

6) Nem, nagyon szeretek ide járni, elégedett vagyok mindennel. 

7) Nem tudok erről nyilatkozni. Tökéletes minden kínálat, ahogy van. 

8) Esetleg lehetne dísznövények, melyek hangulatosabbá tennék a helyet. 

9) Több könyv legyen az ifjúsági részen. 

10) Nincs szükség semmilyen változtatásokra. 

11) Kedden délután legyen nyitva tartás. 

12) Semmilyent. 

13) Nincs javaslatom. 

 

A válaszolók többsége nem változtatást javasol, hanem elégedettségét fejezi ki. Két válaszoló 

a nagyobb mértékű állománybővítést szeretné az ifjúsági részen, illetve egy-egy válasz a 

nyitva tartásra és dísznövényekre vonatkozik. 
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10. Az ön életkora: 

 

A kérdőívet kitöltők életkor szerint: 

 

 
 

A kérdőívet kitöltők többsége a 26 év alatti korosztály, ahogy a könyvtárunkba beiratkozott 

olvasók is. Megnéztük, hogy a különböző korosztályok milyen szolgáltatásokat vesznek 

rendszeresen igénybe, azaz a kérdőíven felsorolt 22 féle szolgáltatás hány százalékát 

használják rendszeresen. 

 

 
 

12-18 év között; 
36%

19-25 év között; 
16%

26-40 év között; 
21%

41-65 év között; 
18%

65 év felett; 9%

Életkor

0,41 0,41

0,27

0,14

0,09

szolgáltatások

Szolgáltatáskihasználtság korosztályonként

12-18 év közötti 19-25 év közötti 26-40 év közötti 41-65 év közötti 65 év feletti
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Korosztályonként az alábbi szolgáltatásokat jelölték be rendszeres használatra: 

( A felsorolás a legtöbbek által használt szolgáltatástól a legkevesebbek által használtig 

történik.) 

• 12-18 évesek: 

o számítógép- és Internethasználat 

o könyvkölcsönzés 

o a könyvtár Facebook oldalának használata 

o segítségkérés a könyvtárostól; könyvtár weboldalának böngészése 

o DVD (film) kölcsönzése; könyvtárközi kölcsönzés; előjegyzés 

• 19-25 évesek: 

o számítógép- és Internethasználat 

o könyvkölcsönzés; fénymásolás; nyomtatás; könyvtár weboldalának 

böngészése; segítségkérés a könyvtárostól 

o DVD (film) kölcsönzése; folyóirat kölcsönzése; a könyvtár Facebook oldalának 

használata 

• 26-40 évesek: 

o könyvkölcsönzés 

o számítógép- és Internethasználat 

o fénymásolás, szkennelés, segítségkérés a könyvtárostól; a könyvtár Facebook 

oldalának használata 

• 41-65 évesek: 

o könyvkölcsönzés 

o segítségkérés a könyvtárostól 

o folyóirat helyben olvasása 

• 65 év felett: 

o könyvkölcsönzés 

o segítségkérés a könyvtárostól 
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Korosztályonként a három legnépszerűbb szolgáltatásunk rendszeres használata: 

 

 
 

A legnépszerűbb szolgáltatásunkat, a könyvkölcsönzést minden korosztály igénybe veszi, a 

65 év felettiek 100%-a használja. A 26 év alatti korosztály körében a számítógép és 

Internethasználat nagyobb népszerűségnek örvend, mint a könyvkölcsönzés, míg a 41 év 

feletti korosztály rendszeresen nem veszi igénybe ezt a szolgáltatást. 

 

11. Az ön neme: 
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nő; 69%

férfi; 31%

Nem szerinti eloszlás
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A kérdőívet kitöltők több mint a fele nő. Megnéztük, hogy a könyvtárhasználatban 

kimutatható-e a nemek között különbség. Egyrészt a három legnépszerűbb szolgáltatásunk 

rendszeres használatában, másrészt a rendszeresen használt szolgáltatások számában. 

 

 
A nők többféle könyvtári szolgáltatást használnak rendszeresen, illetve a szolgáltatásoknál 

előnyben részesítik a könyvkölcsönzést, míg a férfiaknál ez utóbbi egyenlő arányban vesz 

részt a számítógép- és Internethasználattal. 

 

12. Legmagasabb iskolai végzettsége: 
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A kérdőívet kitöltők legmagasabb százaléka az általános iskolát végzettek. Ha összevetjük az 

iskolai végzettséget az életkor szerinti kimutatással, akkor látható, hogy a 19 év alattiak 

szintén 36%-ban vannak jelen. Mivel a 19 év alatti korosztály nagy többsége nem is 

rendelkezhet magasabb iskolai végzettséggel megnéztük, hogy csak a 19 év feletti 

korosztályt (felnőttek) figyelembe véve hogyan alakul az iskolai végzettség eloszlása: 

 

 
 

A felnőtt olvasók körében legnagyobb arányban a gimnáziumot, illetve szakmunkásképzőt, 

szakiskolát végzettek vannak jelen. A felnőtt olvasóknál megnéztük az iskolai végzettség 

szerinti rendszeres könyvtárhasználatot. 
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általános iskola; 
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A legtöbbféle szolgáltatást a 8 általánosnál kevesebb iskolai végzettséggel rendelkezők veszik 

igénybe. Ők azok, akik rendszeresen használják a könyvkölcsönzést, számítógép- és 

Internethasználatot, illetve a segítségkérést a könyvtárostól. A főiskolát, egyetemet 

végzettek szintén rendszeresen használják a könyvkölcsönzést, viszont a számítógép- és 

Internethasználatot nem veszik rendszeresen igénybe. 

 

13. Karikázza be, ami önre jelenleg igaz. (Több válasz is lehetséges). 

 

Arra voltunk kíváncsiak, hogy a megkérdezettek jelenleg milyen tevékenységet folytatnak. 

 

 
 

A megkérdezettek legnagyobb aránya jelenleg tanul, utána következnek azok, akik 

dolgoznak. GYES-en, GYED-en lévő, illetve háztartásbeli nem töltötte ki kérdőívünket, az 

egyéb kategóriában a rokkantsági ellátás van jelen. 

Megvizsgáltuk a tevékenység szerinti rendszeres könyvtárhasználatot. 
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Azok, akik tanulnak, nagyobb előnyben részesítik a számítógép- és Internethasználatot, mint 

azok, akik dolgoznak. A nyugdíjasok használják legnagyobb arányban a könyvkölcsönzést és 

ők rendszeres számítógép- és Internethasználatra nem tartanak igényt. Az egyéb kategóriába 

tartozók egyetlen szolgáltatást sem jelöltek meg rendszeres használatra. A tanulók és 

dolgozók használják rendszeresen a legtöbbféle szolgáltatást. 

 

14. Mi az ön állandó lakhelye? 

 

 
 

A kérdőívkitöltők nagy hányada kadarkúti lakos. Megnéztük, hogy a különböző lakóhellyel 

rendelkezők milyen arányban tagjai más könyvtáraknak. 
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A kadarkúti lakosok nagy többsége nem tagja más könyvtárnak is. A nem kadarkúti lakosok 

közül a községben lakók nagyobb százalékban tagjai más könyvtárnak is. Lakóhely szerint az 

alábbi könyvtárakat használják még: 

 

 
 

Mindkét csoportban elsősorban más típusú könyvtárnak (iskolai könyvtár) a tagjai még a 

használók, illetve a nem kadarkúti lakosok nagyobb arányban más település közkönyvtárának 

(lakóhely szerinti közkönyvtár) is tagjai. 

 

 

 

0,14

0

0,56

0,86

1

0,44

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Kadarkút más város község

tagja más könyvtárnak is Oszlop1

0,03

0,22

0,03

0

0,07

0,33

0,03

0
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Kadarkút község

más település közkönyvtára megyei könyvtár iskolai könyvtár felsőoktatási könyvtár



20 
 

Összegzés: 

 
A kérdőív kérdéseit témájuk szerint az alábbi csoportokba lehet sorolni: 

• 1-5 sz. kérdések: Könyvtártagság megléte, régisége, látogatás gyakorisága 

• 6-7. sz. kérdések: Könyvtárhasználat 

• 8-9. sz. kérdések: Elégedettség 

• 10-14. sz. kérdések: Életkor, nem, iskolai végzettség, elfoglaltság, lakóhely. 

A feldolgozás során a különböző kérdéstípusok összefüggéseit is vizsgáltuk. 

 

1-5 sz. kérdések: 

 

A kérdőívkitöltők 100%-a tagja a könyvtárunknak. Akik havonta látogatják könyvtárunkat 

elsősorban a kölcsönzést veszik igénybe, akik számítógép- és Internethasználatot is igénybe 

vesznek, azok hetente többször látogatnak könyvtárunkba. 

A többség három évnél régebben tagja a könyvtárunknak és rájuk jellemző, hogy többféle 

szolgáltatást vesznek igénybe, mint azok, akik kevesebb ideje tagjai a könyvtárnak. 

Nagyobb részben kizárólag a kadarkúti könyvtár tagjai, de a más könyvtári tagsággal 

rendelkezők is ugyanannyi szolgáltatást vesznek igénybe. A más tagság főként iskolai 

könyvtári tagság (más típusú könyvtár), illetve a lakóhely szerinti közkönyvtár (nem 

kadarkútiak). 

 

6-7 sz. kérdések: 

 

A könyvtárhasználat főként a kölcsönzésre. számítógép- és Internethasználatra, illetve a 

segítségkérésre terjed ki, a többi szolgáltatást a használók több mint fele soha nem veszi 

igénybe. Újabb szolgáltatás bevezetésére javaslat nem volt. 

 

8-9. sz. kérdések: 

 

A kérdőívkitöltők többsége 4-es, 5-ös minősítést adott a különböző szolgáltatásainknak. 1-es, 

2-es minősítést egyetlen szolgáltatásunk sem kapott. 

A legelégedettebbek (jeles) a személyi és tárgyi feltételekkel, a sorrend végén (jó) a 

szolgáltatási díjak és könyvtári állomány kínálata áll. 

Változtatási javaslatként a nagyobb mértékű állománybővítés, esztétikai szépítés illetve a 

nyitva tartás módosítását javasolták. 

 

10-14. sz. kérdések: 

 

A kérdőívkitöltők többsége 26 év alatti, ők elsősorban a számítógép- és Internethasználatot 

veszik igénybe, de minden korosztály használja a könyvkölcsönzést. 

A nők többféle szolgáltatást vesznek igénybe és a könyvkölcsönzést előnybe részesítik, a 

férfiak a számítógép- és Internethasználatot illetve a könyvkölcsönzést egyformán 

használják. 
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A használók többsége gimnáziumi illetve szakiskolai végzettséggel rendelkezik. A 8 

általánosnál kevesebb iskolai végzettségűek veszik igénybe a legtöbbféle szolgáltatást, a 

főiskolai, egyetemi végzettséggel rendelkezők főként a kölcsönzést használják. Iskolai 

végzettségtől függetlenül mindenki a könyvkölcsönzést részesíti előnybe, viszont a 

számítógép- és Internethasználat az alacsonyabb iskolai végzettségűekre jellemző, míg a 

Főiskolát, egyetemet végzettek egyáltalán nem használják. 

Aki jelenleg tanul, főként a számítógép- és Internethasználatot veszi igénybe, aki jelenleg 

dolgozik, az főként a kölcsönzést és a nyugdíjasok csak kölcsönzésre használják a 

könyvtárunkat. 

A nem kadarkúti lakosokra jellemző, hogy tagjai más könyvtárnak is, főként a lakóhelyük 

szerinti közkönyvtárnak, illetve iskolai könyvtárnak. 
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1. sz. melléklet 

 

Bokor József Városi Könyvtár 
7530 Kadarkút, Petőfi u. 1. 

 

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS ELÉGEDETTSÉGMÉRŐ KÉRDŐÍV 
A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim 

Kedves Látogató! 

Kérjük, hogy látogatása végén válaszoljon kérdéseinkre és a kitöltött kérdőívet adja át 

kollégánknak! Köszönjük, hogy véleményével segíti szolgáltatásaink fejlesztését.  

1. Milyen gyakran jár könyvtárunkba? 

(Karikázza be a megfelelő válasz sorszámát!) 

1. naponta 

2. hetente többször 

3. hetente egyszer 

4. kéthetente 

5. havonta 

6. ritkábban 

2. Mióta látogatja ezt a könyvtárat? 

1. kevesebb, mint egy éve 

2. egy-három éve 

3. három évnél régebben 

 

3. Ön olvasójeggyel rendelkező (beiratkozott) tagja könyvtárunknak? 

1. igen 

2. nem 

 

4. Tagja-e ön más könyvtárnak is? 

1. igen 

2. nem 

5. Ha igen, milyen könyvtár szolgáltatásait használja még? 

(Több válasz is lehetséges.) 

1. Másik település közkönyvtárát. Település neve:  

2. Megyei könyvtár (pl. Kaposvár)  

3. Iskolai könyvtár 

4. Felsőoktatási könyvtár 

5. Szakkönyvtár 

6. Nemzeti Könyvtár (Országos Széchenyi Könyvtár) 

7. Egyéb nyilvános könyvtár (pl. egyházi) 
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6. Milyen szolgáltatásokat szokott igénybe venni? 

(Soronként jelöljön egyet X-el!) 

 

szolgáltatás rendszeresen alkalmanként soha 

könyvkölcsönzés    

hangoskönyv kölcsönzése    

DVD (film) kölcsönzése    

zenei CD kölcsönzése    

folyóirat kölcsönzése    

könyvek helyben olvasása    

folyóirat helyben olvasása    

könyvtárközi kölcsönzés    

előjegyzés    

számítógép- és Internethasználat    

fénymásolás    

nyomtatás    

szkennelés    

fax-küldés    

könyvtár weboldalának böngészése    

elektronikus katalógus használata    

a könyvtár Facebook oldalának használata    

információkérés telefonon    

rendezvényeken való részvétel    

segítségkérés a könyvtárostól    

házhozszállítás    

irodalomkutatás    

 

 

7. Milyen szolgáltatásokat hiányol? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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8. Mennyire elégedett az egyes szolgáltatásokkal? 

szolgáltatás 

n
agyo

n
 

elé
ged

ett 

elé
ged

ett 

kö
zep

esen
 

elé
ged

ett 

elé
ged

etlen
 

n
agyo

n
 

elé
ged

etlen
 

n
em

 tu
d

o
m

 

5 4 3 2 1 ? 

szépirodalmi könyvek kínálata       

gyerekkönyvek kínálata       

ifjúsági könyvek kínálata       

szakkönyvek kínálata       

DVD-k kínálata       

CD-k kínálata       

hangoskönyvek kínálata       

folyóiratok kínálata       

könyvtárközi kölcsönzés       

elektronikus katalógus       

könyvtár honlapja       

Facebook oldal       

nyitvatartási idő       

szolgáltatási díjak       

könyvek elhelyezése       

tájékoztató feliratok       

könyvtár belső környezete, berendezése       

könyvtár tisztasága, rendezettsége       

könyvtár elhelyezkedése, megközelíthetősége       

várakozási idő       

könyvtárosok felkészültsége, szaktudása       

könyvtárosok segítőkészsége       

technikai felszereltség       

 

9. Milyen változtatásokat javasol? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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10. Az ön életkora: _________év 

 

11. Az ön neme: 

1. nő 

2. férfi 

 

12. Legmagasabb iskolai végzettsége: 

1. 8 általánosnál kevesebb 

2. általános iskola 

3. szakmunkásképző, szakiskola 

4. gimnázium 

5. főiskola, egyetem 

 

13. Karikázza be, ami önre jelenleg igaz. (Több válasz is lehetséges.) 

1. tanulok 

2. dolgozom 

3. nyugdíjas vagyok 

4. GYES-en, GYED-en vagyok 

5. munkanélküli vagyok 

6. háztartásbeli vagyok 

7. egyéb:_________________ 

 

14. Mi az ön állandó lakhelye? 

1. Kadarkút 

2. más város 

3. község 

 

 

Segítő közreműködését köszönjük! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


