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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
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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

21 6 16 62
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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

19 2 9 7 34 34
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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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5. A folyóiratok rendezettsége, elérhetősége megfelelő? 

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

22 11 5 31 45
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7. A szolgáltatások minősége megfelelő? 

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

27 1 5 31 41
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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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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
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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
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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

16 3 1 4 12 69
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13. A könyvtárosok segítőkészsége megfelelő? 

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

15 2 1 6 18 63
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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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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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Most az energiaárak megnövekedése miatt még ennél is jobban
megrövidült a belépési időszak. Néha jól jönne, ha reggel 7-től be

lehetne oda menni, az este 6 óra viszont reális volt.

Hétvégén legalább szombaton egy kis ideig nyisson ki

Egyszer egy héten jó lenne, ha 20 óráig nyitva tartana a könyvtár

Nem

Nincs válasz

1. Szükségesnek tartja-e a nyitvatartási időszak megváltoztatását? Milyen módon?
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A scannelés, fénymásolás online kérvényezési lehetősége fontos lenne
szerintem

Interneten szabadon hozzáférhető, értékes tartalmak letöltése és
beillesztése a katalógusba

Online adatbázisok bővítése

Több könyvre, szakirodalomra lenne szükség pszichológiai témákban

Nem

Nincs válasz

2. Igényelne-e további szolgáltatásokra? Milyeneket?
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A könyvtárban a könyvtárosok által állandó a mozgás. Nem lehet
kellőképpen koncentrálni a feladatra. Két percenként kiszaladnak az
ajtón és így megy mindig. A női könyvtárosok nagyon kedvesek, de a

férfiak nem. Elveszik a kedvet a tanulástól és látszik ra

Ajánlott irodalmak bővítése, minőségének frissítése. Mivel viszonylag
régi a szakirodalom, sem minőségben, sem mennyiségben nem kielégítő

a kínálat.

Ami a könyvtárosok segítőkészségét illeti nem sok pozitív dolog
mondható el. Ha segítségre van szükség felháborodva és flegmán,

nehezen segítenek. A munka morál egyszerűen fogalmazva a tengerszint
alatt van. Nem tudok semmi pozitív dolgot elmondani.

Az aktuális harmadéveseknek jó lenn minden évben küldeni egy
tájékoztatót, hogy hogyan kell az online adatbázist használatba venni.

Jó lenne, ha kétszer hosszabbíthatóak lennének a könyvek

Jól felszerelt, érdemes mindenkinek igénybe venni. Hasznos
információkhoz lehet hozzájutni a könyvtárban.

Meg kellene rendelni több szakmai folyóiratot és az éves könyvbeszerzés
számát is növelni kellene.

Nagyon zavaró tud lenni a könyvtárosok hangos beszélgetése a
Nagykönyvtárban, nem biztosított így ott a nyugodt tanulás lehetősége.

Sokszor nincs oxigén a teremben - így nehezebb koncentrálni, ha valaki
ott szeretne olvasni, dolgozni.

Nem

Nincs válasz

3. Egyéb észrevételek, javaslatok


