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96 24 14 56 132
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1. A könyvek szakmai szakrend szerinti elrendezése megfelelően segíti a témakörök közötti 
tájékozódást?

(0) nincs információm (1) nem megfelelően (2) éppen elfogadhatóan

(3) elfogadhatóan (4) megfelelően (5) teljes mértékben megfelelően

90 14 20 65 124

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2. Az Olvasóteremben a könyvek fizikai elhelyezése áttekinthető, ezért a könyveket könnyű 
megtalálni?

(0) nincs információm (1) egyáltalán nem (2) csak részben

(3) zömében igen (4) a legtöbb esetben igen (5) minden esetben igen

87 2 9 42 164

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3. Az Olvasóteremben a könyvek tárolása biztonságos?

(0) nincs információm (1) egyáltalán nem (2) csak részben

(3) általában igen (4) a legtöbb esetben igen (5) minden esetben igen

89 2 9 22 68 114

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

4. Minden témakörben megtalálható az alapvető irodalom? Az állomány összetétele 
megfelelő?

(0) nincs információm (1) nem megfelelő (2) éppen elfogadható (3) elfogadható (4) megfelelő (5) teljes mértékben megfelelő
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107 21 17 55 122

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5. A folyóiratok rendezettsége, elérhetősége megfelelő?

(0) nincs információm (1) nem megfelelő (2) éppen elfogadható (3) elfogadható (4) megfelelő (5) teljes mértékben megfelelő

91 1 6 28 55 123

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6. A kiegészítő szolgáltatások (fénymásolás, nyomtatás) ára megfelelő?

(0) nincs információm (1) nem megfelelő (2) éppen elfogadható (3) elfogadható (4) megfelelő (5) teljes mértékben megfelelő

80 33 17 58 143

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

7. A szolgáltatások minősége megfelelő?

(0) nincs információm (1) nem megfelelő (2) éppen elfogadható (3) elfogadható (4) megfelelő (5) teljes mértékben megfelelő

84 3 20 67 130

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

8. A szolgáltatások igénybevételekor a várakozási idő megfelelő?

(0) nincs információm (1) nem megfelelő (2) éppen elfogadható (3) elfogadható (4) megfelelő (5) teljes mértékben megfelelő

101 15 63 125

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

9. Az informatikai eszközök (számítógépek, szkenner, fénymásoló) működése, karbantartása 
megfelelő?

(0) nincs információm (1) nem megfelelő (2) éppen elfogadható (3) elfogadható (4) megfelelő (5) teljes mértékben megfelelő
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109 1 11 51 132

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10. A számítógépekhez hosszabb várakozási idő nélkül hozzá lehet férni?

(0) nincs információm (1) nem, soha (2) csak ritkán (3) általában igen (4) zömében igen (5) szinte mindig

100 8 27 52 117

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

11. A könyvtár elektronikus katalógusa könnyen használható?

(0) nincs információm (1) nem, semmilyen vonatkozásban (2) csak bizonyos vonatkozásban

(3) alapvetően igen (4) csaknem minden vonatkozásban (5) minden vonatkozásban

94 6 8 21 60 115

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

12. Megfelelő-e a hozzáférés az Interneten elérhető online adatbázisokhoz?

(0) nincs információm (1) nem megfelelő (2) éppen elfogadható (3) elfogadható (4) megfelelő (5) teljes mértékben megfelelő

75 4 10 13 45 157

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

13. A könyvtárosok segítőkészsége megfelelő?

(0) nincs információm (1) nem megfelelő (2) éppen elfogadható (3) elfogadható (4) megfelelő (5) teljes mértékben megfelelő

80 23 15 48 156

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

14. A könyvtárosok szakmai felkészültsége megfelelő?

(0) nincs információm (1) nem megfelelő (2) éppen elfogadható (3) elfogadható (4) megfelelő (5) teljes mértékben megfelelő
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77 3 12 57 155

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

15. A könyvtárban a fényviszonyok, a hőmérséklet, a légkör megfelelő a nyugodt 
munkához?

(0) nincs információm (1) nem megfelelő (2) éppen elfogadható (3) elfogadható (4) megfelelő (5) teljes mértékben megfelelő
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nyithatna korábban, mondjuk 8:30-kor

hetente 1x - 2x este 8 h-ig

egy órával korábbi nyitás, és egy órával későbbi zárás

legyen szombaton is nyitva

nem tudom

nem

nincs válasz

1. Szükségesnek tartja-e a nyitvatartási időszak megváltoztatását? Milyen módon?
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19. századi folyóiratok digitalizált példányainak elérhetősége

scannelésre

spirálozás a nyomtatott dokumentumokhoz

adatbázisokhoz való hozzáférési lehetőségek biztosítása (otthon,
kollégiumban)

otthonról is megtekinthető könyvek az online oktatás
miatt/szakdolgozat írás miatt

nincs információm

nem

nincs válasz

2. Igényelne-e további szolgáltatásokra? Milyeneket?
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A járványra való tekintettel egyáltalán nem voltak segítőkészek a
könyvtárosok. A rektori rendelkezés ellenére egyetlen segítségkérő

emailre sem válaszoltak. Nagyban megnehezítették a tanulást.

A szakkönyvtárban uralkodó általánosan feszélyező hangulaton lehetne
változtatni.

Érdekes ez a kérdőív, hol többes számban, hol egyes számban kérik,
hogy értékeljük a könyvtárakat/könyvtárat, így egyáltalán nem világos,

hogy pontosan mit kell értékelni! A Debreceni Református Hittudományi
Egyetem Maróthi György Könyvtárát, vagy a Tiszán

Helyes az új portás fiú! Maradjon!

Külföldi egyetemek könyvtárainak digitalizált folyóirataihoz történő
hozzáférés

Jó lenne vizsgaidőszakban bemenni a könyvtárakba tanulni, személyesen
is könyvet kölcsönözni, a szakdolgozathoz kutatni

Nem járok a könyvtárba, nem vagyok tag. A könyvtár internetes oldalán
szoktam néha nézelődni, és a katalógusában keresgélni.

Nem vagyok a tagja a könyvtárnak, nem járok oda, így véleményt sem
tudok mondani róla. A könyvtár internetes oldalán viszont szoktam

nézelődni, a katalógusában keresgélni.

Tanító szakos hallgatóknak kicsivel több szakirodalom biztosítása.

nincs észrevétel

nincs válasz

3. Egyéb észrevételek, javaslatok


