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OKTATÓI KÉRDŐÍV KIÉRTÉKELÉSE  
 
 
 

Kitöltési arány:  
 

- 270 elkezdett, bejelentkezett kitöltő  

- befejezte: 182 – 68%  

- ha levonjuk az interjúkat és a két legnagyobb arányú kart (Bárczi és TTK)  
o akkor kb. 60 fő marad 

- következtetés:  
o ez a kiküldési forma nem igazán hatékony  
o nem érdekli az oktatókat a könyvtár?  

 
Oktatói – kutatói besorolás:  

- tanulság: megadni a kategóriákat  
o PhD-hallgató, demonstrátor, külsős óraadó stb., szerkesztő, tanuló, 

terepkoordinátor 

- Ha közvetlen kérdezés folyik, akkor ez is kiszűrhető 
 
Más könyvtár használata:  

- 15% nem használ egyetemen/karon kívüli könyvtárat 

- leggyakoribb: 2-3 másik könyvtár használata  

- ők kb. 40%-ot tesznek ki 
 
Melyik másik könyvtárat használják: 

- FSZEK (közelség, elérhetőség és nyitva tartás)  

- OSZK  

- MTA 

- CEU (kiemelt példaként is szerepel: állomány és nyitva tartás szempontjából)  

- Bécsi Egyetemi Könyvtár  

- tanulság: 
o  itt is megadni a könyvtár nevét és esetleg egyebek rovat  
o külön rákérdezni a külföldi könyvtárakra  

 

Ezután a kérdés után újabb csökkenés: 270  209 kitöltő marad 
 
Igénybevétel módja: (több válasz is megjelölhető)  
- személyes: 77% 

- online: 45 %   mindkét formát igénybe vevők: kb. 20% - ez kevés ezt mindenképpen 
fejleszteni kell 
- közvetetten: 5%  
 
Használat rendszeressége:  
- naponta: 9% 
- hetente: 33% 
- havonta: 26% 
- negyedévente: 11% 

- ritkábban: 9% (kulturális felmérés: felülkódolja magát)  utóbbi két kategóriát össze lehet 
vonni: oktatók 20%-a ritkán használja a könyvtárat  
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Szolgáltatásokkal való elégedettség: 

- összevontam az elégedettségre és az elégedetlenségre vonatkozó itemeket 

- elégedettség:  
o 75% - személyes tájékoztatás, könyvkölcsönzés (hagyományos formák, 

kapcsolattartás)  
o 50% - adatbázis-használat  (ez kritikának minősül)  

- elégedetlenség: nincs kiugróan negatív megítélésű szolgáltatás  
o 26-an (kb. 12%) elektronikus katalógussal, a WebOpac-kal elégedetlen 

- nem veszi igénybe: hol magas a 209 válaszolóból 
o 39-en (18%) nem veszi igénybe az elektronikus tájékoztatást  

o 51-en (kb. 25%) a helybenolvasást  nincs saját tapasztalat 
o 90-en (43%) a könyvtárközi kölcsönzést (+ 11-en elégedetlenek vele)  
o kitörési pont: digitalizálás 101-en nem veszik igénybe  

▪ 24-en elégedetlenek vele, ami azt jelenti, hogy lenne rá igény  
 
Következő elégedettségi blokk:  

- kiemelkedően magas elégedettség: 70-75% között 
o könyvtárosok szolgálatkészsége: 162 fő  
o könyvtárosok felkészültsége: 157 fő 
o kiszolgálás várakozási idejének hossza: 152 fő 
o következtetés: személyes erőforrások az erősségeink  

▪ de ezért nem tartják szükségesnek a továbbképzést?  

- kiemelkedően magas elégedetlenség: 40% körüli elégedetlenség  
o szakirodalom-választék: 94 fő  
o folyóirat-választék: 81 fő 

- nem használja kategória:  
o konyvter.elte.hu portál: 71 fő  

 
 
Fejlesztések, változtatások szükségessége: nem vontam össze az itemeket  

- nagyon szükséges: több mint 50%  
o  hivatkozás-keresés bővítése: 121 fő  
o szakirodalom-kínálat bővítése: 111 fő 
o e-könyv-folyóirat szolgáltatás bővítése: 11 fő  

- szükségtelen-felesleges: 35-40% szerint (összevonva)  
o kutatószoba biztosítása 
o könyvtárban tartott szemináriumi foglalkozás (?)  
o csoportos tanulásra alkalmas helyiség – hallgatói érdek figyelembe nem vétele 
o könyvtárosok megítélése:  

▪ nagyobb könyvtárosi létszám 

▪ könyvtárosok képzése  
 
MTMT:  

- könyvtáros segítsége:  
o 9% - könyvtáros tölti fel  
o 27% - alkalmanként segít  
o 51% - saját maga (nem könyvtáros)  
o és 20% eltűnt vagy nem válaszolt – nem érintett a dologban ? 
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Hallgatói képzések:  

- kb. 15%-kal magasabb az igenlő válaszok aránya minden felkínált lehetőségnél, mint a 
saját, oktatói képzéseknél  

- két legmagasabb:  
o szakdolgozat/publikációs szeminárium: 52%  
o adatbázis-használat: 62%  
o ez a kettő – ha jól szervezik – magában foglalja a többit is 

- kitörési pont: 
o felhasználóképzés  
o kutatás-módszertani szeminárium 

 
 
Végső konklúzió – fejlesztések: 

- könyvtárosok jól dolgoznak – nem kell több és jobb belőlük 

- ha lenne pénz:  
o állománygyarapítás 
o számítógép-park bővítése 

 
Kitörési pont:  

- digitalizálás 

- hivatkozásfigyelés (MTMT folytatása)  

- felhasználóképzés  

- on-line elérés, tájékoztatás (pl. hírlevél)  
 
Következő felmérés:  

- legyenek az adott karra vonatkozó kérdések  

- helyi kiküldés  

- interjú a könyvtárt felügyelő tudományos dékánhelyettessel  
 
Oktatók:  

- saját tantárgyaik, igényeik a fontosak 

- nem erősségük a tanszékben, az intézetben gondolkodás 

- a hallgatók igényeiből csak annyit látnak, amennyi egyezik, összevág a saját elvárásaikkal, 
igényeikkel 

 


