
2014. évi elégedettségi felmérés eredménye 

1. Neme: 

 
Nő 182 70% 

Férfi 77 30% 

 

2. Életkora: 

14 - 25 év között 152 58% 

26 - 35 év között 43 17% 

36 - 45 év között 38 15% 

46 - 55 év között 21 8% 

56 - 65 év között 3 1% 

66 - 75 év között 1 0% 

76 - 85 év között 0 0% 

86 éven felül 1 0% 

 

3. Foglalkozása: 

 
Tanuló 33 13% 

Hallgató 163 63% 

Dolgozó 57 22% 

Nyugdíjas 2 1% 

Egyéb 4 2% 



4. Milyen rendszerességgel látogatja a könyvtárunkat? 

 
Naponta 3 1% 

Hetente többször 36 14% 

Hetente egyszer 41 16% 

Havonta 1-2 alkalommal 152 58% 

Egyéb 24 9% 

 

5. Egyes látogatásai alkalmával körülbelül mennyi időt szokott eltölteni 

könyvtárunkban? 

 
10 percnél kevesebbet 33 13% 

30 percet 148 57% 

1 órát 56 22% 

több órát 15 6% 

Egyéb 6 2% 

 

A használói panaszok kezelése [6. Mennyire elégedett az alábbiakkal 

könyvtárunkban?] 

Nagyon elégedett 107 41% 

Elégedett 117 45% 

Közepesen elégedett 20 8% 

Elégedetlen 4 2% 

Nagyon elégedetlen 2 1% 



A szolgáltatások megismertetése, a használók képzése [6. Mennyire elégedett 

az alábbiakkal könyvtárunkban?] 

Nagyon elégedett 101 39% 

Elégedett 117 45% 

Közepesen elégedett 25 10% 

Elégedetlen 5 2% 

Nagyon elégedetlen 2 1% 

 

A könyvtár belső környezete, elrendezése [6. Mennyire elégedett az 

alábbiakkal könyvtárunkban?] 

Nagyon elégedett 118 45% 

Elégedett 91 35% 

Közepesen elégedett 33 13% 

Elégedetlen 10 4% 

Nagyon elégedetlen 4 2% 

 

Tájékoztató, eligazító feliratok [6. Mennyire elégedett az alábbiakkal 

könyvtárunkban?] 

Nagyon elégedett 111 43% 

Elégedett 103 40% 

Közepesen elégedett 29 11% 

Elégedetlen 9 3% 

Nagyon elégedetlen 4 2% 

 

Várakozási idő [6. Mennyire elégedett az alábbiakkal könyvtárunkban?] 

Nagyon elégedett 146 56% 

Elégedett 88 34% 

Közepesen elégedett 10 4% 

Elégedetlen 5 2% 

Nagyon elégedetlen 2 1% 

 

  



A könyvtárosok segítőkészsége [6. Mennyire elégedett az alábbiakkal 

könyvtárunkban?] 

Nagyon elégedett 189 73% 

Elégedett 51 20% 

Közepesen elégedett 10 4% 

Elégedetlen 2 1% 

Nagyon elégedetlen 4 2% 

 

A könyvtárosok szaktudása [6. Mennyire elégedett az alábbiakkal 

könyvtárunkban?] 

Nagyon elégedett 170 65% 

Elégedett 67 26% 

Közepesen elégedett 9 3% 

Elégedetlen 3 1% 

Nagyon elégedetlen 3 1% 

 

Számítógépes szolgáltatások [6. Mennyire elégedett az alábbiakkal 

könyvtárunkban?] 

Nagyon elégedett 85 33% 

Elégedett 106 41% 

Közepesen elégedett 42 16% 

Elégedetlen 10 4% 

Nagyon elégedetlen 7 3% 

 

Technikai eszközök [6. Mennyire elégedett az alábbiakkal könyvtárunkban?] 

Nagyon elégedett 70 27% 

Elégedett 119 46% 

Közepesen elégedett 42 16% 

Elégedetlen 11 4% 

Nagyon elégedetlen 9 3% 

 

  



Kiállítások, rendezvények [6. Mennyire elégedett az alábbiakkal 

könyvtárunkban?] 

Nagyon elégedett 92 35% 

Elégedett 113 43% 

Közepesen elégedett 32 12% 

Elégedetlen 7 3% 

Nagyon elégedetlen 3 1% 

 

A könyvtár megközelíthetősége [6. Mennyire elégedett az alábbiakkal 

könyvtárunkban?] 

Nagyon elégedett 136 52% 

Elégedett 81 31% 

Közepesen elégedett 27 10% 

Elégedetlen 6 2% 

Nagyon elégedetlen 2 1% 

 

A könyvtár hangulata, légköre [6. Mennyire elégedett az alábbiakkal 

könyvtárunkban?] 

Nagyon elégedett 125 48% 

Elégedett 98 38% 

Közepesen elégedett 19 7% 

Elégedetlen 7 3% 

Nagyon elégedetlen 6 2% 

 

A könyvtár tisztasága, rendezettsége [6. Mennyire elégedett az alábbiakkal 

könyvtárunkban?] 

Nagyon elégedett 173 67% 

Elégedett 62 24% 

Közepesen elégedett 12 5% 

Elégedetlen 2 1% 

Nagyon elégedetlen 5 2% 

 

  



7. Mi a legjellemzőbb erre a könyvtárra? 

 
segítőkész 242 93% 

távolságtartó 9 3% 

anyagias 4 2% 

 

Könyvek kölcsönzése [8. Ebben a könyvtárban milyen szolgáltatásokat szokott 

igénybe venni?] 

Rendszeresen 157 60% 

Alkalmanként 90 35% 

Nem jellemző 9 3% 

 

Könyvek helyben olvasása [8. Ebben a könyvtárban milyen szolgáltatásokat 

szokott igénybe venni?] 

Rendszeresen 36 14% 

Alkalmanként 109 42% 

Nem jellemző 104 40% 

 

Felvilágosítás, segítség kérése [8. Ebben a könyvtárban milyen 

szolgáltatásokat szokott igénybe venni?] 

Rendszeresen 67 26% 

Alkalmanként 145 56% 

Nem jellemző 37 14% 

 

  



Fénymásolás, nyomtatás, scanner [8. Ebben a könyvtárban milyen 

szolgáltatásokat szokott igénybe venni?] 

Rendszeresen 31 12% 

Alkalmanként 91 35% 

Nem jellemző 126 48% 

 

CD-ROM, multimédia helyben használata [8. Ebben a könyvtárban milyen 

szolgáltatásokat szokott igénybe venni?] 

Rendszeresen 4 2% 

Alkalmanként 16 6% 

Nem jellemző 222 85% 

 

DVD, CD kölcsönzése [8. Ebben a könyvtárban milyen szolgáltatásokat 

szokott igénybe venni?] 

Rendszeresen 5 2% 

Alkalmanként 11 4% 

Nem jellemző 225 87% 

 

Könyvtárközi kölcsönzés [8. Ebben a könyvtárban milyen szolgáltatásokat 

szokott igénybe venni?] 

Rendszeresen 27 10% 

Alkalmanként 77 30% 

Nem jellemző 141 54% 

 

Internet használata [8. Ebben a könyvtárban milyen szolgáltatásokat szokott 

igénybe venni?] 

Rendszeresen 25 10% 

Alkalmanként 84 32% 

Nem jellemző 135 52% 

 



Számítógépes katalógus használata [8. Ebben a könyvtárban milyen 

szolgáltatásokat szokott igénybe venni?] 

 

Rendszeresen 46 18% 

Alkalmanként 74 28% 

Nem jellemző 122 47% 

 

Adatbázisok használata [8. Ebben a könyvtárban milyen szolgáltatásokat 

szokott igénybe venni?] 

Rendszeresen 42 16% 

Alkalmanként 69 27% 

Nem jellemző 134 52% 

 

Beszélgetés a könyvtárossal [8. Ebben a könyvtárban milyen szolgáltatásokat 

szokott igénybe venni?] 

Rendszeresen 25 10% 

Alkalmanként 117 45% 

Nem jellemző 100 38% 

 

Részvétel rendezvényeken [8. Ebben a könyvtárban milyen szolgáltatásokat 

szokott igénybe venni?] 

Rendszeresen 8 3% 

Alkalmanként 77 30% 

Nem jellemző 156 60% 

 

Olvasóterem használata [8. Ebben a könyvtárban milyen szolgáltatásokat 

szokott igénybe venni?] 

Rendszeresen 42 16% 

Alkalmanként 121 47% 

Nem jellemző 85 33% 



Újság, folyóirat olvasása [8. Ebben a könyvtárban milyen szolgáltatásokat 

szokott igénybe venni?] 

Rendszeresen 25 10% 

Alkalmanként 102 39% 

Nem jellemző 121 47% 

 

9. Mi a véleménye a folyóiratok választékáról? 

 
gazdag 50 19% 

megfelelő 177 68% 

szegényes 11 4% 

 

Tanulás, továbbtanulás [10. Általában milyen céllal használja a könyvtárat?] 

 

Csaknem mindig 159 61% 

Gyakran 63 24% 

Néha 32 12% 

Sohasem 3 1% 

 

Munka [10. Általában milyen céllal használja a könyvtárat?] 

 

Csaknem mindig 28 11% 

Gyakran 44 17% 

Néha 79 30% 

Sohasem 85 33% 

 

 



Tájékozódás, hobbi [10. Általában milyen céllal használja a könyvtárat?] 

Csaknem mindig 30 12% 

Gyakran 53 20% 

Néha 93 36% 

Sohasem 62 24% 

 

Szórakozás, kikapcsolódás [10. Általában milyen céllal használja a 

könyvtárat?] 

Csaknem mindig 22 8% 

Gyakran 42 16% 

Néha 94 36% 

Sohasem 78 30% 

 

Valaki megbízásából [10. Általában milyen céllal használja a könyvtárat?] 

Csaknem mindig 11 4% 

Gyakran 33 13% 

Néha 89 34% 

Sohasem 102 39% 

 

Egyéb [10. Általában milyen céllal használja a könyvtárat?] 

Csaknem mindig 4 2% 

Gyakran 12 5% 

Néha 60 23% 

Sohasem 123 47% 

 

  



11. Milyen rendszerességgel sikeresek könyvtári látogatásai? Megkapja-e a 

keresett dokumentumot/információt? 

 
mindig 112 43% 

gyakran 126 48% 

ritkán 14 5% 

soha 3 1% 

 

Szépirodalmi könyvek kínálata [12. Mennyire elégedett könyvtárunk 

szolgáltatásaival?] 

Nagyon elégedett 74 28% 

Elégedett 139 53% 

Közepesen elégedett 22 8% 

Elégedetlen 2 1% 

Nagyon elégedetlen 5 2% 

 

Ismeretközlő könyvek kínálata [12. Mennyire elégedett könyvtárunk 

szolgáltatásaival?] 

Nagyon elégedett 70 27% 

Elégedett 143 55% 

Közepesen elégedett 21 8% 

Elégedetlen 6 2% 

Nagyon elégedetlen 2 1% 

 

  



DVD-k választéka [12. Mennyire elégedett könyvtárunk szolgáltatásaival?] 

Nagyon elégedett 34 13% 

Elégedett 117 45% 

Közepesen elégedett 63 24% 

Elégedetlen 4 2% 

Nagyon elégedetlen 6 2% 

 

Adatbázisok kínálata [12. Mennyire elégedett könyvtárunk szolgáltatásaival?] 

Nagyon elégedett 46 18% 

Elégedett 120 46% 

Közepesen elégedett 55 21% 

Elégedetlen 2 1% 

Nagyon elégedetlen 4 2% 

 

E-dokumentumok kínálata [12. Mennyire elégedett könyvtárunk 

szolgáltatásaival?] 

Nagyon elégedett 42 16% 

Elégedett 109 42% 

Közepesen elégedett 57 22% 

Elégedetlen 9 3% 

Nagyon elégedetlen 9 3% 

 

Olvasóterem, kézikönyvtár [12. Mennyire elégedett könyvtárunk 

szolgáltatásaival?] 

Nagyon elégedett 90 35% 

Elégedett 116 45% 

Közepesen elégedett 27 10% 

Elégedetlen 3 1% 

Nagyon elégedetlen 3 1% 

 

  



Könyvtárközi kölcsönzés [12. Mennyire elégedett könyvtárunk 

szolgáltatásaival?] 

Nagyon elégedett 83 32% 

Elégedett 125 48% 

Közepesen elégedett 23 9% 

Elégedetlen 2 1% 

Nagyon elégedetlen 4 2% 

 

Számítógépes katalógus [12. Mennyire elégedett könyvtárunk 

szolgáltatásaival?] 

Nagyon elégedett 65 25% 

Elégedett 130 50% 

Közepesen elégedett 27 10% 

Elégedetlen 3 1% 

Nagyon elégedetlen 5 2% 

 

A könyvek elhelyezése [12. Mennyire elégedett könyvtárunk 

szolgáltatásaival?] 

Nagyon elégedett 85 33% 

Elégedett 106 41% 

Közepesen elégedett 37 14% 

Elégedetlen 9 3% 

Nagyon elégedetlen 5 2% 

 

A honlapon található szolgáltatások/információk [12. Mennyire elégedett 

könyvtárunk szolgáltatásaival?] 

Nagyon elégedett 84 32% 

Elégedett 111 43% 

Közepesen elégedett 32 12% 

Elégedetlen 7 3% 

Nagyon elégedetlen 7 3% 

 

  



13. Mivel elégedetlen leginkább, amin a könyvtárnak változtatnia kellene? 

 Gyenge, lassú számítógépek. 

 - 

 A biztonsági rendszer gyakori vakriasztása.. :) 

 Könyvek választéka néhány témakörben szegényes. 

 Számítógépek gyorsasága és tudása. E-dokumentumok, tankönyvek és jegyzetek 

sokasága. 

 Egyedül nem találom meg a könyveket még ha papírra le is írják..jöhetnének segíteni 

és megkeresni...;) 

 A könyvkategóriák jobb átláthatósága. 

 Nincs olyan amivel elégedetlen lennék. 

 Lehetne több szépirodalmi kötet. 

 Frissebb kiadásokra lenne szükség a szakirodalmi könyvek terén. 

 A nytvatartás lehetne a régi, amikor 8:20-kor nyitott és 19:20-ig tartott nyitva. 

 Mostanában többször előfordult, hogy a rendszer szerint kölcsönözhető könyvet nem 

találtam meg, s a könyvtáros sem találta meg a könyvet. Illetve két dolog, ami nagyon 

bosszantó: sokan nem viszik vissza időben a könyveket, többször előfordult, hogy az 

általam előjegyzett könyv több hetes késéssel került vissza. Illetve sajnos több könyv 

is van, ami egyáltalán nem került vissza már több hónapja, s gondolom ezek már nem 

is lesznek elérhetőek (többek között viszonylag új könyvek is). Szerintem változtatni 

kellene az ilyen esetekben használatos szankciókról, mert az hogy pár hetes késés után 

is pár száz forint késedelmi pótlékot kell fizetni nem tűnik elég hatásosnak. 

 Több turisztikai, gazdaságtudományi szakkönyvre lenne szükség. 

 Számítógépek állapota, sajnos nagyon lassúak, alkalmatlanok keresésre. 

 helyszínnel 

 Kissé szűkös a hely. 

 A kikölcsönzött könyv lejárati idejét egy apró papírlapon kapjuk meg, amely könnyen 

kihull a könyvből. Jobb lenne nagyobb papírlap használata, vagy még ennél is jobb 

módszer volna, ha jelszóval beléphetnénk a könyvtár honlapján a könyvtári 

rendszerbe, és megnézhetnénk ott, hogy mikor jár le minden egyes kölcsönzött könyv, 

esetleg online hosszabbítani is lehetne így, illetve előjegyezni kint lévő könyveket. 

 Nem vagyok elégedetlen. Eddig mindent megtaláltam itt, amire szükségem volt. 

 Tankönyvként használt könyveket nem lehet többször hosszabbítani, kevés van 

belőlük. Megvásárlásuk nem megoldható a hallgatók számára, mert nem lehet kapni. 

 Minden szolgáltatással meg vagyok elégedve. 

 Idegen nyelvű könyvek választéka Gyakran használt, tanárok által kért könyvek 

alacsony példányszáma 

 A kölcsönzésnél mindenki aranyos és segítőkész. 

 Tudományos könyvek. 

 - 

 Sokkal szebb, és átláthatóbb volt a régi épületben.  

 Elköltözött a könyvtár, számítógép park elavult. Nincsenek új könyvek. 

 Semmi problémám sincs. 

 A könyvtárnak a régihez hasonló szellősebb helyet kellene találni újra, akárcsak 

régen! 

 Nem tudok ilyet mondani. 

 Szerintem teljesen rendben van. Nem vagyok elégedetlen. 

 Nincs ilyen, néha azonban 10 óra előtt is be szeretnénk tudni jönni. 



 A számítógépek lehetnének egy kicsit gyorsabbak, de ezeken kívül elégedett vagyok. 

 A szakirodalmak szempontjából némi bővítés előnyös lenne mindenki számára. 

 Elrendezés 

 Nem tudok hozzászólni, mert eddigi tapasztalatom alapján nem volt rossz 

tapasztalatom. 

 A számítógépek lehetnének gyorsabbak. 

 Kis helyen vannak a könyvek, ezért nem komfortos a keresgélés. 

 Elégedett vagyok a könyvtárral. 

 Mindennel megvagyok elégedve. 

 Bővülnie kellene. 

 Kevés az elérhető könyv 

 Semmin szerintem. Én elégedett vagyok. 

 Nem vagyok elégedetlen a könyvtárral kapcsolatban! 

 Több könyv kéne. 

 Nincs ilyen. 

 Új könyvek beszerzése, bár ez a legtöbb könyvtárban probléma. 

 Nincs olyan. 

 Kicsit labirintus szerű a könyvtár elrendezése. Csak útmutatás segítségével találom 

meg a keresett könyvet. 

 Eddigi használat során mindent megkaptam amire szükségem volt. Elégedett vagyok. 

 Költözzön vissza a régi helyére. 

 Hosszabb nyitvatartás. 

 Több adatbázis elérhetőség, plusz szakújságok. (jstore.com) 

 Esetleg azt említeném meg, hogy egyes alapművekből, szakkönyvekből lehetne 

magasabb példányszám (amit ki lehet kölcsönözni). 

 Nem hiszem, hogy lenne olyasmi amin éppen változtatni kellene. 

 A kortárs írókat, bestszelleret esetleg külön lehet rakni a többitől, mert kissé nehézkes 

így megtalálni pár könyvet. 

 Hiányos a könyvtár, minden témában. 

 Folyóiratok választéka. 

 Semmi negatív élményem nem volt még. 

 sok a rossz állapotú könyv 

 A könyvek elrendezésével, a nem egyértelmű jelek és jelzések használatával. 

Lehetetlen megtalálni az általunk keresett könyveket. 

 Szerintem a könyvtár által nyújtott szolgáltatások között nincs olyan, amely miatt 

elégedetlen lennék, esetleg az, hogy azokból a könyvekből melyek tanító szakon 

kötelező olvasmányok kevés a példány a létszámhoz képest. 

 A könyvek kikölcsönzési idejének növelése 

 Nyitvatartás 

 Szombat délután tovább tarthatna nyitva, a 16 óra ideális lenne. 

 modernebb számítógépek, nem pedig elavult ubuntus "fosok" 

 A könyvek mennyiségével. 

 Véleményem szerint a könyvtár könyvkészletét bővíteni kellene olyan regényekkel, 

könyvekkel, amik kizárólagosan csak a szórakozást szolgálják. Problémám sokszor az, 

hogy az újabb kiadású könyvek készlete meglehetósen szegényes. 

 egy könyvből nem mindig van elegendő mennyiség. Előfordult hogy a keresett 

könyvből volt egy példány még az adatbázis szerint de nem találták a könyvtár 

dolgozói egy ideje. 



 A könyvespolcok távolsága sajnos elég szűk, kicsit nehézkes két embernek egymás 

melett elmennie. 

 Eléggé eldugott helyen van és örülnék néhány antropológiával és régészettel 

foglalkozó új könyvnek. 

 Jó lenne, ha a honlapon valamilyen módon jelölve lenne, hogy az keresett könyvből 

van -e kölcsönözhető példány a könyvtárban.  

 Örülnék, ha olvasótermi könyveket, tanulmányokat is lehetne kölcsönözni. 

 számítógépek fejlesztése 

 A számítógépeket frissíteni kellene. 

 Mióta átköltözött az új helyére nagyon zsúfolt lett. 

 Sportmenedzsment című könyv ritkán található meg a polcon. 

 Teljes mértékben meg vagyok elégedve mindennel. 

 Nincs negatív tapasztalatom a könyvtárral kapcsolatban. 

 Több könyvre lenne szükség. 

 szakkönyvekből bizonyos területen kevés van, ill.várakozni kell rá.mire hozzám jutna 

már időn túli, több szakkönyvet szeretnék elégedett vagyok nagyon a könyvtári 

dolgozók segítségnyújtásával 

 Nincs. 

 A konyvek polcon valo elhelyezesevel es annak megszamozasaval. 

 nincs ilyen 

 Jó volt az A-épületben is a könyvtár.  

 Talán egy picivel érthetőbb lehetne a könyvek elhelyezése. 

 Mindennel elégedett vagyok, bár szeretnék több mondókás, verses könyvet, ami a kis 

gyerekeknek szól. 

 Új, szépirodalmi (lektűr) könyvek hiánya, bár ez érthető, mivel kevés az erre 

ráfordítható pénz. 

 e-dokumentumok kínálata 

 Szívesebben venném, ha a könyvtár a régi helyére visszaköltözhetne. 

 Elégedett vagyok. 

 A nyitvatartási időn. Ha 9 től lenne nyitva, akkor konzultáció előtt is be tudnánk 

menni vagy munkakezdés előtt. 

 Nincs ilyen, mindennel elégedett vagyok. :) 

 Honlapon időben, előre jelezni az esetleges zárva tartásokat (Nagyon kellemetlen 

vidékről feleslegesen beutazni.).Több könyv nem a helyére kerül vissza, ezzel sokszor 

lehetetlenné téve annak megtalálását. A számítógépek elavultak, a dolgozatom 

megírása kész rémálom rajta. pl.: ha a böngészőben több ablakot nyitok meg teljesen 

belassul a rendszer. 

 Több szakmai könyv Kölcsönzési idő rövid!  

 Kevés számítógép, nincs pénz új könyvekre. 

 Könyvek elhelyezése. Bonyolult egyedül megtalálni. 

 Bizonyos könyvekből kevés van a könyvtárban. Pl. Sorstalanság 

 Jobb lenne, ha hamarabb kinyitna! 

 Újabb könyvekkel bővíteném a kínálatot. Pl.: mostanság megjelent bestsellerek, 

ifjúsági irodalom. Olyan könyvekre volna szükség, amelyek szórakoztatóak, 

izgalmasak stb. 

  



14. Honnan értesül a könyvtárral kapcsolatos hírekről? 

könyvtárostól 89 34% 

helyi sajtóból 11 4% 

barátoktól 65 25% 

a könyvtár honlapjáról 144 55% 

Egyéb 15 6% 

 

15. Mennyire elégedett a könyvtár honlapjával? 

 
nagyon elégedett 43 17% 

elégedett 150 58% 

semleges 48 18% 

elégedetlen 5 2% 

nagyon elégedetlen 3 1% 

 

16. Melyik könyvtári rendezvényen vett már részt? 

Teadélután 65 25% 

Könyvtár Galéria 69 27% 

Olvasókör 20 8% 

 

  



17. Mi a véleménye a könyvtári rendezvényekről? 

 
több kellene 28 11% 

jó, hogy vannak 171 66% 

nincs szükség rájuk 10 4% 

 

18. Milyen témákkal kapcsolatban látogatna szívesen rendezvényeket a 

könyvtárban? 

 -karrier -továbbtanulás  

 Pszichológia, önismeret, gyermeknevelés 

 Informatika,számítástechnika,történelem,könyvbemutatók 

 Fotókiállítás. 

 Mindenre. 

 Írói találkozók. 

 Könyvtár galéria 

 Hobbi. 

 A főiskola jelene- múltja - jövője. 

 Könyvbemutató 

- történelem - vallástörténet - egyiptológia - szociológia 

 Népzenei könyvek ajánlására vonatkozó témákkal. 

 - 

 Sporttal kapcsolatos témákkal kapcsolatban szívesen látogatnék rendezvényeket. 

 Történekmi, irodalmi 

 képkiállítás, könyvbemutató 

 Földrajzos témák 

 Szakmai témák (pl.: tanári, természettudomány) 

 MAi magyar irodalom 

 Művészet. 

 Szépirodalmi kör, magyar nyelvvel kapcsolatos előadások. 

 Napjaink írói/költőinek való meghívása, könyvbemutatók szervezése. 

 író-olvasó találkozók, versenyek. 

 Konyvbemutatok 

 Pénz & sárm. 

 Hogyan tud a szülő beszédhibás gyerekének segíteni, foglalkoztató könyvek, füzetek 

használatában segítség, adózással kapcsolatos változások, 

 Kép galéria, könyv bemutató 

 SEmmmi 



 Népzene, néprajz 

 Szakomnak megfelelő előadással vagy ha olyan tanár tart előadást, ami érdekel. 

- romantika - avantgárd - magyarországi történelem 

 Természettudományos, hobbi, kézügyesség pl.: gyöngyfűzés 

 Irodalom, festészet 

 Például ha híres előadó tartana előadást a könyvtárban, esetleg felolvasóest 

formájában. 

 Romantikus regények, novellák. 

 Író-olvasó találkozó. 

 Publikációk  

 Közgazdaság, pénzügyek, idegen nyelvek 

 Természettudomány. Közgazdaságtan. 

 Személyiség fejlesztés, tanulás technika, jobb agyféltekés rajz 

 Teadélutánok keretében kortárs irodalmi rendezvényeket, zenével kapcsolatos 

előadásokat, pszichológiával kapcsolatos előadásokat. 

 sport, DE NEM LABDARÚGÁS! 

 Leginkább történelmi, illetve pszichológiai témák érdekelnének. Szívesen látogatnék 

olyan előadásokat, ahol más-más kultúrákat ismerhetnék meg. 

 Írói találkozók, beszélgetések. Dedikálások. 

 Külföldi utak, beszámolók, könyvbemutatók, versdélutánok. 

 Tudományos előadások  

 érdekes dolgokról 

 Mai írók,költők; munkalehetőségek (már ha könyvtárban meg lehet ilyent rendezni.) 

 Párkapcsolat 

 Képzőművészeti témájú előadások 

- angol nemesség, - spanyol nemesség, - etikett, - illem. 

 Főleg a krimiket szeretem, egy ezzel kapcsolatos rendezvény jó lenne. 

 Új könyvek bemutatásán  

 Beszélgetések young adult, fantasy könyvekről. 

 Írókkal való találkozásokra. Főleg ha beruházna a könyvtár külföldi írók 

megvendégelésére is. 

 Nem tudom. 

 modern regények, művek pl. Hobbit 

 Japán kultúra és minden más egyéb hozzá kapcsolódó dolog.  

 Szórakoztató irodalom Zene Pszichológia a könyvekben 

 Történelem és pszichológia témák. 

 Az idei őszi program nagyon jó volt, ha lehet a tavalyi helytörténeti és helyi 

érdekeltségű téma lenne , arra biztosan jönnék, mint pl.: a 4-es huszárokról tartott 

előadás. 

 író, költő munkásság bemutatója 

  



19. Elégedett-e a könyvtár nyitva tartási idejével? 

 
megfelelő 210 81% 

rövid 26 10% 

Egyéb 16 6% 

 

20. Van-e bármilyen pozitív vagy negatív észrevétele könyvtárunkkal 

kapcsolatban? 

 Könnyű a tájékozódás. 

 az ott dolgozók kedvesek, segítőkészek, a tanuláshoz legszükségesebb könyvek 

megtalálhatók, barátságos a környezet, szerintem ezek a legfontosabbak. 

 Nincsenek negatív tapasztalataim. A dolgozók kedvesek és segítőkészek. Kellemes a 

légkör, nyugodtan lehet tanulni. 

 - 

 Pozitív: kedvesek, segítőkészek az itt dolgozók. 

 nincs negatívum eddig csak pozitív dolgok értek itt 

 Szeretek ide járni, számomra fontos, hogy a könyvtár alkalmazottai segítőkészek és 

kedvesek. 

 a könyvtárosok nagyon segítőkészek amire szükségem van, azt megkapom 

 A szabadpolcos emeleti kölcsönző résznél segítene esetleg néhány olyan asztal, 

amelyek jól megvilágítottak, és nem számítógép-állomások. Így kényelmesebben 

lehetne átnézni a polcról levett könyveket, esetleg kijegyzetelni párat, amelyeket nem 

veszünk ki, és csak néhány adatra volna szükség. 

 A dolgozók mindig segítőkészek, barátságosak. A számítógépek borzalmasan 

elavultak, nem felsőoktatáshoz méltóak. A környéken vannak további könyvtárak, 

azonban hasznos lenne a szakirodalmak bővítése, a színvonal emelése érdekében. A 

könyvtár megtalálása az új hallgatók számára nem biztos, hogy problémamentes. Az 

információáramlás itt is problémás ennek, és a programok ügyében. 

 Tudom, hogy ez nem a könyvtár hibája, de sajnos a mostani könyvtár semmilyen 

szempontból nem hasonlít a régi és nagyon igényes könyvtárra. 

 - 

 A könyvtárosok mindig segítőkészek! A könyvtár belső környezetével, tisztaságával, 

rendezettségével teljes mértékben meg vagyok elégedve! 

 Pozitív: - kedvesek - segítőkészek - aranyosak - rövid idő (kölcsönzés) Negatív: - kis 

választék - rossz számítógép 

 Általában megtalálom, amire szükségem van. 

 Mindenki nagyon segítőkész! 

 Ez a nyitvatartási idő este főleg pénteken lehetne fél 7,7h 



 fentebb már leírtam 

 A gazdag gyűjteménynek köszönhetően mindig megtalálom azt, amire szükségem 

van! 

 A régi helyén sokkal elegánsabb és méltóbb volt a fősuli szellemiségéhez! 

 A könyvtárosok mindig segítőkészek, próbálnak segíteni, mindig mosolyognak, 

barátságosak. Negatív észrevétel annyi lenne, hogy egyes könyvekből kevés a 

példányszám. 

 Megfelelő a könyvtár felszereltsége és kedvesek segítőkészek a könyvtárosok. 

 Pozitív tapasztalatom van mivel a keresett könyveket mindig megtalálom illetve 

nagyon segítőkészek. 

 Igényes hely, megfelelő elrendezés, kedves "kiszolgálás", segítőkészség. 

 Mindenképp kiemelném azt a pozitívumot, hogy hallgatóknak ingyenes a beiratkozás. 

Jó, hogy van internetes katalógusa a könyvtárnak, így kényelmesen és gyorsan 

informálódhatok az általam keresett kötetekről, gyakorlatilag bármikor és bárhonnan. 

Elsősként nagy hasznát vettem a könyvtári számítógépekre feltelepített spss 

programnak.  

 Jók és segítőkészek az ott dolgozók! 

 Örülök, hogy szombaton viszonylag sokáig vannak nyitva. 

 Nincs különösebben. A Raffaisen bank adhatna minden tagnak 1.000.000millát csak 

úgy ajándékba. 

 A dolgozók segítőkészek, igyekeznek mindenki elvárásainak megfelelni. 

 Pozitív. 

 nincs 

 Barátságos, kellemes légkört nagyon szeretem itt. Mindig öröm idejönni. :) Idáig csak 

pozitív tapasztalataim vannak, mindig megtalálom itt, amit keresek. Köszönöm! 

 Segítőkész könyvtárosok, kellemes környezet. Egyedül a könyvek kínálatát 

modernizálnám. 

 Szeretem, hogy nagyon csendes es lehet a konyvek valogatasanal felrevonulni az 

asztalokhoz es beleolvasni a konyvekbe, valamint hogy mennyire segitokeszek es 

turelmesek tudnak lenni az ott dolgozok. 

 Szerintem felkészült, szakmailag jó szakemberek keze alatt van. Jó munkát! 

 gyors az internet, naprakész folyóiratok vannak. 

 Nem túl kedvesek a könyvtárosok, és nehéz bármit megtalálni. 

 Munkatársaik rendkívül segítőkészek. 

 Véleményem szerint a lehetőségekhez mérten nagyszerűen van berendezve,azonban 

ha egy kicsivel többet költöttek volna az átalakításokra,akkor sokkal otthonosabbá és 

meghittebbé lehetett volna tenni. Sajnos az előző helyéhez képest rideg,eröltetett és 

nagyon sok a lépcső. 

 Azt mindenképpen szeretném megemlíteni, hogy bár vannak időként problémák, de 

eddig bármilyen kérdésem, kérésem, vagy problémám volt a könyvtáros hölgyek 

nagyon segítőkészek és kedvesek voltak, s maximálisan mindent megtettek, ami tőlük 

telhető volt.  

 aranyosak és segítőkészek a könyvtárosok 

 A könyvtárosok kedvesek. 

 Nagyon rendezett, tiszta és csendes, valamint a dolgozók kedvesek, illetve 

segítőkészek. 

 Nagyon segítőkész mindenki. Mindig megfelelő tájékoztatást kapok. 

 Internet lassúsága. 

 Nincs. 



 könyvtárosok segítőkész és barátságosak - mindig kapok e-mailt a lejáratról - mindig 

van facebook értesítés a rendezvényekről - a hónap verse, film és könyvajánló nagyon 

ötletes Negatív: - A kölcsönző és az olvasó részben sokat lendítene néhány fotel -

16.30-as rendezvény kezdés hét közben elég nehéz számomra.  

 Nincs negatív, mert a könyvtáros mindig segítőkész. 

 Kedves és szolgálatkész könyvtárosokkal és egyéb dolgozókkal találkoztam. 

 Segítőkészek a könyvtárosok. 

 Lehetnének segítőkészebbek...nehezen találom meg a könyveket  

 A könyvtárosok segítőkészek! 

 látsd: fent. 

 Az ott dolgozók nagyon segítőkészek. Köszönöm nekik! 

 Pozitívum: nagyon szép, hangulatos hely és gazdag kínálatot biztosít az olvasónak. 

Negatívum: -- 

 Kellemes légkört teremt jól tudok itt tanulni. 

 

Napi válaszok száma 

 
 


