
Gyorsjelentés a Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2018-as könyvtárhasználati
felmérésének eredményeiről 

2018.  június 1-től  június 30-ig  könyvtárhasználói  elégedettségi  kérdőív kitöltésére
kértük  olvasóinkat.  A kérdőív  csak  nyomtatott  formában  volt  elérhető,  a  kitöltött
kérdőíveket egy erre a célra kihelyezett dobozban gyűjtöttük a kölcsönzőpultnál. A
kitöltés önkéntes és névtelen volt, a kérdőívet a megadott időszakban összesen 66
fő töltötte ki. 

Ezúton is szeretnénk mindazoknak megköszönni a felmérésben való részvételt, akik
őszinte  válaszaikkal  segítették  törekvésünket,  hogy  minél  színvonalasabb
szolgáltatásokkal álljunk a könyvtárhasználók rendelkezésére. A gyorsjelentés csak
az  eredményeket  mutatja  meg,  amint  elkészül  az  eredmények  elemzése,  azt  is
feltöltjük honlapunkra. 

Köszönettel, 

Buzai Csaba 

könyvtárigazgató 



Az ön életkora:

65 felett 20

55-65 7

30-54 24

18-29 15

14-17 0

14 alatt 0



Az ön neme:

férfi 11

nő 55

  



A legmagasabb iskolai végzettsége (kérjük, csak egy választ jelöljön be)

8 általánosnál 
kevesebb 0

8 általános 3

középiskola 38

főiskola, egyetem 25



Kérjük, jelölje meg mindazt, ami Önre érvényes (több válasz is lehetséges)

általános iskolai tanuló 1

középiskolai tanuló 3

nappali tagozatos hallgató egyetemen, főiskolán 5

főfoglalkozású alkalmazott 27

részmunkaidős alkalmazott 1

vállalkozó, önálló 4

nyugdíjas 25

háztartásbeli 1

gyesen, gyeden van 4

tartósan beteg, rokkant nyugdíjas 1

Egyéb:

főiskolai hallgató 1

hallgató egyetemen 1

munka mellett tanulok főiskolán 1



Ön mióta tagja a könyvtárunknak?

most vagyok itt először 0

kevesebb, mint egy 
hónapja 0

1-12 hónapja 4

1-2 éve 5

3-5 éve 9

5 évnél régebben 47



Milyen gyakran keresi fel könyvtárunkat? (kérjük, csak egy választ jelöljön be)

naponta 1

hetente többször 5

hetente 5

kéthetente 8

havonta 35

negyedévente 1

alkalomszerűen 10



Milyen célból veszi igénybe könyvtárunk szolgáltatásait (Több lehetőséget is 
választhat!)

tanuláshoz 20

a munkámhoz 7

művelődéshez, önképzéshez 35

a hobbimhoz 22

szórakozás 49

találkozom valakivel a könyvtárban 3

rendezvényen veszek részt 11

nem veszem igénybe a könyvtár szolgáltatásait 0

Egyéb:

+ Lélek vitamin klub 1

Nagyon szeretek ide járni, nagyon kedvesek, kikapcsolódom. 1

nem a könyvtár által szervezett, hanem más csoport könyvtárban tartott 
rendezvényén veszek részt 1

videó kazetták és zenehallgatás céljából 1



Ismeri-e, és milyen gyakran használja a könyvtárunk honlapját?

naponta 2

hetente többször 2

hetente 5

havonta 6

ritkábban 25

nem ismerem 25



Mit használ a honlapon? (Több válasz is lehetséges!)

böngészik az információk között 16

a könyvtár elektronikus katalógusában keres 22

programot keres 5

a rendezvények fotóit nézi 8

podcast 1

a könyvtár munkatársainak elérhetőségét keresi 1

kikölcsönzött könyvet hosszabbít, könyvre előjegyzést 
kér 6

Egyéb:

a nyitvatartást ellenőrzöm 1

nem 1

nem használom a honlapot 1

nincs gépem 1

programot keres 1

semmit 1

személyesen intézem az ügyeket 1



Honnan szerez tudomást a könyvtárban történő változásokról, eseményekről, 
rendezvényekről? (Több válasz is lehetséges!)

személyesen a könyvtárosoktól 47

postai úton kapott nyomtatott meghívóból 3

e-mailben kapott meghívóból 23

a könyvtár honlapjáról 12

újságból 10

helyi hírportálról 4

helyi TV adásából 2

ismerőstől; családtagtól 4

plakátról 18

Egyéb:

Facebook 1

nincs időm 1

nincs időm rá 1

sokfelől 1



Melyik közösségi oldalunkat használja/olvassa rendszeresen?

Orosházi Múltidéző (Tumblr) 9

Facebook 27

Twitter 1

Google Plus 0

Instagram 1

Egyéb:

egyiket sem 1

mail posta 1

nem 2

nem használom 2

nem olvasom ezeket az oldalakat 1

nincs gépem 1

semmit 1



Ha Ön könyvtárunk tagja, mennyire elégedett… ? (Kérjük, soronként csak egy rubrikát
jelöljön!)

5
Nagyon

elégedett

4
Inkább

elégedett

3
Közepesen
elégedett

2
Inkább

elégedetlen

nem
tudom

Ön mennyire elégedett a könyvtár 
városon belüli elhelyezkedésével?

62 4 0 0 0

Ön mennyire elégedett a könyvtár 
épületének külső állapotával?

58 8 0 0 0

Ön mennyire elégedett a könyvtár 
épületének belső állapotával?

57 9 0 0 0

Ön mennyire elégedett az épületbe 
való akadálymentes bejutással, 
valamint az épületen belüli 
akadálymentes közlekedéssel?

53 3 2 0 8

Ön mennyire elégedett a könyvtár 
belső tereiben való akadálymentes 
közlekedéssel?

50 9 0 0 7

Ön mennyire elégedett az eligazító 
táblákkal, feliratokkal és jelekkel?

56 8 0 0 2

Ön mennyire elégedett a könyvtár 
belső tereinek elrendezésével?

55 10 1 0 0

Ön mennyire elégedett a nyitvatartási 
idővel?

60 6 0 0 0

Ön mennyire elégedett a könyvtárosok
segítőkészségével?

64 2 0 0 0

Ön mennyire elégedett a könyvtárosok
szakértelmével?

61 5 0 0 0

Ön mennyire elégedett a könyvtárközi 
kölcsönzéssel?

51 3 0 0 12

Ön mennyire elégedett a 
számítógépek mennyiségével?

18 3 0 0 45

Ön mennyire elégedett a 
számítógépek minőségével?

16 3 0 0 47

Ön mennyire elégedett a várakozási 
idővel?

46 6 0 0 14

Ön mennyire elégedett a szépirodalmi 
könyvek kínálatával?

48 12 2 0 4

Ön mennyire elégedett a szakkönyvek
kínálatával?

27 14 3 0 22

Ön mennyire elégedett az újságok és 
folyóiratok választékával?

30 5 3 0 28

Ön mennyire elégedett a hang és 
videótár választékával (CD, DVD, 
videofilm, hangos könyv)?

9 5 1 0 51



Ön mennyire elégedett az olvasótermi 
gyűjteménnyel?

21 16 0 0 29

Ön mennyire elégedett a helytörténeti 
gyűjteménnyel?

18 7 0 0 41

Ön mennyire elégedett az igénybe 
vehető számítógépes 
szolgáltatásokkal?

15 2 0 0 49

Ön mennyire elégedett a 
gyermekkönyvtár szolgáltatásaival?

28 2 0 0 36

Ön mennyire elégedett az olvasótermi 
ülőhelyek számával és minőségével?

38 4 1 0 23

Ön mennyire elégedett a helyben 
olvasás körülményeivel?

39 3 0 0 24

Ön mennyire elégedett a saját 
számítógép használatának 
lehetőségével?

21 2 0 0 43

Ön mennyire elégedett egyéb 
technikai szolgáltatásainkkal 
(fénymásolás, szkennelés, nyomtatás,
iratfűzés, laminálás)?

32 1 0 1 32

Ön mennyire elégedett a 
szolgáltatások árával?

49 0 0 0 17

Ön mennyire elégedett a könyvtár 
rendezvényeivel?

35 6 0 0 25

Ön mennyire elégedett a könyvtár 
honlapjának tartalmával?

30 7 1 0 28

Ön mennyire elégedett a honlap külső 
megjelenésével?

24 8 0 0 33

Ön mennyire elégedett saját hang- és 
képfelvételei könyvtári 
digitalizálásának minőségével és 
árával?

12 3 0 0 51

Ön mennyire elégedett 
Összességében véve mennyire 
elégedett Ön??

62 4 0 0 0



Milyen szolgáltatásokat szokott igénybe venni a könyvtárunkban? (Több választ is 
bejelölhet!)

a könyvtár számítógépeit használja; amin 4

◦ internetezik 3

◦ elektronikus katalógusunkban (OPAC) keres 0

◦ számítógépes adatbázisokat használ 0

◦ szövegszerkesztőt használ 1

saját laptopot; netbookot használ a könyvtár WIFI-jén 6

fénymásol 16

nyomtat 13

szkennelést kér 8

spiráloztat 3

faxot küld 0

a nagyító olvasógépet használja 0

házi hang- és képfelvételeit digitalizáltatja a könyvtárban 0

saját eszközről (telefon; fényképezőgép; pendrive) más eszközre 
vagy formátumra másol 2

rendezvényeken vesz részt a könyvtárban 13

Egyéb:

Csak könyveket veszek ki 1

könyvet kölcsönöz ki 1



Ha a könyvtárba jön, akkor itt helyben

olvas 33

◦ az olvasóteremben (böngészik; olvas vagy kutat) 23

◦ sajtóterméket (napilapokat; magazinokat; folyóiratokat) 11

zenét hallgat 1

◦ zenét (CD-ről) 1

◦ hangos könyvet 0

filmet néz 1

◦ DVD-ről 1

◦ videóról 1

számítógépet használ 3

a könyvtár WIFI-jén keresztül internetezik 6

tájékoztató szolgáltatásunkat veszi igénybe (konkrét kérdésre keresi a választ 
könyvtárban) 27



Általában mennyi időt tölt a könyvtárban?

csak beugrok 5 percre 5

15 perc alatt elintézek mindent 38

félórát vagy annál többet is itt vagyok 18

több mint egy órát is eltöltök itt 2

egész délelőtt vagy délután itt vagyok 3

egész nap itt vagyok 0



A nap melyik részében jár általában könyvtárba?

délelőtt 10-12 óra között 17

ebédidőben 12-14 óra között 4

kora délután 14-16 óra 
között 9

délután 16-18 óra között 6

változó 28



Milyen szolgáltatásokat szokott igénybe venni a könyvtárunkban? (Több választ is 
bejelölhet!)

a könyvtár számítógépeit használja; amin 4

◦ internetezik 3

◦ elektronikus katalógusunkban (OPAC) keres 0

◦ számítógépes adatbázisokat használ 0

◦ szövegszerkesztőt használ 1

saját laptopot; netbookot használ a könyvtár WIFI-jén 6

fénymásol 16

nyomtat 13

szkennelést kér 8

spiráloztat 3

faxot küld 0

a nagyító olvasógépet használja 0

házi hang- és képfelvételeit digitalizáltatja a lönyvtárban 0

saját eszközről (telefon; fényképezőgép; pendrive) más eszközre 
vagy formátumra másol 2

rendezvényeken vesz részt a könyvtárban 13

Egyéb:

Csak könyveket veszek ki 1

könyvet kölcsönöz ki 1



Az ön véleménye szerint milyen szolgáltatások hiányoznak könyvtárunkból?

Számomra nem hiányzik semmi

Megvagyok elégedve.

Semmi sem hiányzik.

Klub időseknek, meghívott szakértők vetítéssel bemutatni, pl. egészségügyi előadások, 
vetélkedők.

?

Nem hiányzik semmi

Nem hiányoznak

a, Beszélgetések ismert, az irodalomhoz valamilyen módon kötődő emberekkel
b, Rendhagyó irodalom-órák szervezése

Amire nekem szükségem van azt megtalálom, másra nincs igényem.

Semmilyen



Igénybe venné-e Ön az alábbi szolgáltatások házhoz szállítását? (Több lehetőség is 
választható!)

igen; éspedig: 7

◦ könyvek kölcsönzése 7

◦ napilapok; magazinok és folyóiratok kölcsönzése 1

◦ zenei CD-k kölcsönzése 1

◦ hangos könyvek kölcsönzése 1

◦ DVD-k és videofilmek kölcsönzése 1

a CD-k és hangos könyvek lejátszásához szükséges eszköz kölcsönzése 0

Nem 46



Kérjük, egészítse ki az alábbi mondatot: "Azért szeretem a könyvtárat mert..."

barátságosak a dolgozók, és mindig találok érdekes olvasnivalót.

a kérdéseimre választ kapok, a tanuláshoz szükséges könyveket, cikkeket megkapom, 
lelkiismeretes, hozzáértő könyvtárosoktól.

ismeretterjesztő, és rengeteg eseményre/szolgáltatásra ad lehetőséget. A barátaimmal is mindig ide 
jövünk és csak beszélgetünk.

segítőkészek a könyvtárosok, otthonos a hely, nyugalom van, s mindig találok magamnak új 
olvasnivalót.

Kikapcsolódom, művelődöm

rengeteg jó és hasznos könyvet találhatok meg jó társaság mellett.

jó a légkör

kedvesek és segítőkészek a könyvtárosok.

mindig találok olyan könyvet, amik érdekesek, hasznosak.

a könyvtárosok segítőkészek, az a fontos nekik, hogy elégedetten távozzak.

alkalmazkodik az igényeimhez, e-mailben tudtam igénybe venni az anyagok összegyűjtését a 
szakdolgozatomhoz. Kényelmes, pontos, gyors választ kapok.

kellemes, barátságos a környezet, dolgozói udvariasak, és minden kérdésemre megfelelő 
tájékoztatást kapok.

barátságos, kellemes kiszolgálás, kulturált környezet, előjegyzések jól működnek

szuperek a könyvtárosok :)

korrekt és teljeskörü felvilágosítást kapunk.

segítőkészek a könyvtárosok, 1 kivétellel (...)

nagyon rendesek az itt dolgozó munkatársak

kedvesek és segítőkészek az alkalmazottak, nagyon sok jó könyv megtalálható, könyvkéréseket is 
szívesen fogadnak és igyekeznek beszerezni őket.

jó itt lenni és aranyosak a könyvtárosok, szeretek mindenkit /könyvtárosok/ Új könyveket ismerhetek 
meg.

engem pihentet, szórakoztat és imádok olvasni

mindig megtalálom azokat a könyveket, amiket keresek.

a mindennapi életem része

fontosnak érzem magam itt, a könyvtárosok azon vannak, hogy elégedetten távozzak!

megtalálom az engem érdeklő szépirodalmi és egyéb kiadványok legújabb termékeit.

a miénk!

barátságos, segítőkész légkör van. Mindig megtalálom a megfelelő olvasnivalót.

nagyon segítőkészek a dolgozók

sok olyan könyvhöz jutok hozzá amit már nem tudok megvenni. Előfordult párszor, hogy megjelent 
könyvet beszereztek, s az új példánynak első olvasója lehettem és ez nagy öröm!

csendes, nyugodt hely, ahol ki tudja magát pihenni az ember.

segítőkészek, kedvesek, kellemes ide jönni.

mindig kedvesek, segítőkészek az ott dolgozók.

Kedvesek, segítőkészek a könyvtárosok. Szeretek itt böngészni, mindig megtalálom, amit keresek.

sok könyvet megtalálok, amire szükségem van.

a könyvtárosok miatt

nagyon szeretem a könyveket, hobbim az olvasás. Jól érzem magam itt, ehhez nagyban hozzájárul a



könyvtár dolgozóinak kedvessége, figyelmessége, segítőkészsége. Jó ide visszajárni.

a könyv amit keresek általában megtalálható, ha mégsem, a témában tudnak ajánlani másikat.
A 6 éves gyermekem válasza: "Kölcsönözhetünk kamionos és vonatos könyvet. Kedves a 
könyvtáros néni, és megengedi, hogy pecsételjek."

nagyon szeretek olvasni és könyveket kölcsönzök ki. Könyvtár nagyon jól felszerelt, sok jó könyv 
van.

leköt, szórakoztat

sokféle témájú könyvhöz hozzátudok jutni, így nem kell megvennem.

nagy a választék és mindig találok valami újdonságot.

jó a könyvek által sugárzott szellemi aurában lenni, akár csak rövid ideig is.

jófejek a könyvtárosok, figyelnek az olvasókra.

udvarias, képzett dolgozók vannak, akik azonnal mindenben segítenek.

szeretek olvasni!

udvariasak és hozzáértőek

mindig kedvesen fogadnak, elbeszélgetünk a kiolvasott könyvről, felhívják figyelmemet az 
újdonságokra és a legnépszerűbb könyvekre. Segítségemre vannak a keresésben. Kellemes a 
hangulat. Figyelmembe ajánlják a soron következő rendezvényüket.

szuper hely.

jó bejönni, kedvesek az itt dolgozó hölgyek és férfiak. Segítőkészek. Kellemes és szép környezetben
lehetek. :)

nyugalmat áraszt, az az alkalmazottak mindegyike felkészült, segítőkész, barátságos. Tiszta, 
rendezett.

elektronikus úton /otthonról/ is kérdezhetek és választ kapok, segítséget, anyagot a tanuláshoz

új könyvek is vannak.

az ízlésemnek és az igényemnek megfelelő könyvet (könyveket) megtalálom és kölcsönözhetem.

sok könyv van ... Ennyi!

csend, nyugalom, békesség, kedvesség, előzékenység, hozzáértés

csendes, nyugodt légkör uralkodik. Kedvesek, segítőkészek az itt dolgozók. Jó ide betérni! :)

mindig öröm a könyvtárosokkal találkozni. Kedvesek, segítőkészek. És azért, mert olvasni öröm, sok 
élménnyel gazdagodtam a könyvtár révén.

sok jó könyvet megtalálok itt és elolvashatok

Szeretek olvasni és az igényeimnek megfelelő könyveket itt megtalálom.



Végezetül kérjük, írja le észrevételeit, javaslatait, hogy ezzel is segítse jövőbeni 
munkánkat, melynek legfontosabb célja, a használói igények minőségi kiszolgálása! 
Köszönjük!

Szerintem semmi hiányossággal nem rendelkezik a könyvtár. Esetleg több rendezvényt/összejövetelt
lehetne szervezni a fiataloknak (17 - 25 év) körében/számára.

Több programlehetőséget lehetne biztosítani a fiatalabbak számára.

nincsenek javaslataim
Köszönettel-

"Emberekkel foglalkozás" oktatása, 1 fiatalembernek.

További sok sikert és jó egészséget kívánok Önöknek!

Szerintem minden úgy jó, ahogy van. Az én igényeimnek megfelel.

Kívánom, hogy legyenek új könyvek vagy új gépek a gyermekkönyvtárban és azt hogy továbbra is 
maradjon meg ez a szeretetteljes légkör ami most van, ne változzatok meg szeressetek szeressetek.
szeretettel

A kölcsönző pultnál egy rakodófelület kellene, ahová a táskánkat tesszük, méíg elrakjuk a könyveket.

További sikerekben gazdag jó munkát kívánok! Csak így tovább!!!

Cél a hosszútávú fenntartás

Még több újonnan megjelent könyv hamarabbi megvásárlása.

Minden teljesen rendben van a könyvtárral és a dolgozók tudása és hozzáállása példaértékű. Amin 
változtatni lehetne, az több mostanában megjelent könyv beszerzése, de ennek nyilván 
költségvetési akadályai vannak.

Ha továbbra is ilyen kedvesen és szolgálatkészségesen végzik a munkájukat azzal én nagyon 
elégedett vagyok!

Fontosnak tartom a változatos, új könyvek lehetőség szerinti beszerzését, a könyvkínálat bővítését 
(új könyvek megléte)

A könyvespolcok között elkelne 1-2 szék a beleolvasgatáshoz, de nem létszükséglet. Nagyon 
szeretem a polcok tetejére kirakott könyvajánlatokat.

Nagyon megvagyok elégedve a könyvtár szolgáltatásaival.

Szeretek a könyvtárba járni, mert segítőkészek, udvariasak, tanácsokat adnak a könyvválasztásban. 
Köszönöm a segítőkészségüket.

Legyen továbbra is a könyvtár a város minőségi szellemi bázisa, folytassák azt a magas színvonalú 
munkát, amit eddig, s tegyenek meg mindent, hogy az olvasás visszanyerje méltó helyét a 
művelődés palettáján. Támaszkodjanak bátran az iskolák irodalomtanáraira, akik a jövő 
olvasógenerációk kiművelésében a legtöbbet segíthetnek.

A kiszolgálás tökéletes.

Szeretek bejárni és kedvelem a könyvtárat

Én általánosságban megvagyok elégedve

Egyre hamarabb olvashatjuk a sláger könyveket. Az újdonságokból sosem elég. Tetszik a 
könyvajánló polc, mindig találok rajta olvasnivalót. Hiányosságot nem tudok említeni és javaslatot 
sem tenni. Én mindig megtalálom a kedvemre való olvasnivalót. Az általam igénybe vett 
szolgáltatással is meg vagyok elégedve.

Sajnos kevés időm van könyvtárba járni, de amennyit ott eltöltök az mindig kellemes. :) ♡

Észrevételemet az előző pontban leírtam, javaslatom pedig nincs, mivel csak olvasói kölcsönző 
vagyok egyéb szolgáltatásaikat nem veszem igénybe.

Minden rendben! :)



Nekem pont így jó, ahogy van! Köszönettel!

Elégedett vagyok, nem tudok jobbító ötletet adni.
Köszönöm a munkájukat!

Nagyon meg vagyok elégedve az itt dolgozók segítőkészségével és udvarias munkájával.
További jó munkát és jó egészséget kívánok mindkettőjüknek!


