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Ladányi Mihály Könyvtár 

Dévaványa Békés megye északi részén található körülbelül nyolcezer fős1, 2000. július 1-e 

óta városi ranggal rendelkező település. A Ladányi Mihály Könyvtár körülbelül 70 éve 

működik. Az első könyvtárost 1955-ben nevezték ki. 1996. szeptember 20-án a könyvtár 

Ladányi Mihály József Attila-díjas költő, halálának 10. évfordulóján felvette a költő nevét. 

2014 óta összevontan működik a Dévaványai Általános Művelődési Központ részeként. A 

könyvtárban négy állandó státuszú könyvtáros szakember dolgozik. 

A felmérés célja: 

- Használók elégedettségének mérése 

- Könyvtár szolgáltatásai mennyire felelnek meg az olvasóknak, felhasználóknak. a 

vizsgálat célja, hogy a kapott válaszokat kiértékelve az igényeknek megfelelően javítsuk 

a szolgáltatásainkat 

A felmérést megelőző munkafolyamat: 

- kutatási terv elkészítése 

A felmérés módszere: 

- kérdőíves felmérés  

- kérdőív típusa: önkitöltős 

- válaszadók életkora: 14 év fölött 

- válaszadók kiválasztása: véletlenszerű 

- kérdőívek kitöltése önkéntes és anonim 

Felmérés időpontja:  

2015. december 

A mérés folyamata: 

Kölcsönző pultnál szóban tájékoztattam a könyvtárhasználókat a felmérés céljáról és átadtam 

a kérdőívet. A kitöltésre felkért olvasók szívesen vállalkoztak a válaszadásra. 

A kitöltött kérdőíveket a tájékoztató asztalnál kellett leadni, esetlegesen segítettem a kérdések 

értelmezésében. 

Csak helyben lehetett kitölteni a kérdőívet, nem lehetett hazavinni és úgy visszahozni. 

                                                           
1 1. 7772 fő (2015. jan. 1.). Magyarország közigazgatási helynévkönyve, 2015. január 1. (magyar és angol 
nyelven). Központi Statisztikai Hivatal, 2015. szeptember 3. (Hozzáférés: 2015. szeptember 4.) 
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A kérdőívek feldolgozása: 

Egy hét alatt 50 db kérdőív került kiosztásra, melyből 50 db került kitöltésre. Adatok 

összesítésével, illetve átlagolással elemeztem a kapott eredményeket.  

A kérdőívek értékelésekor a kérdéseket az alábbiak szerint csoportosítva értékeltem: 

- Használók: neme, életkora, iskolai végzettsége, foglalkozása 

- A könyvtárhasználat jellege:  

 Mióta és milyen rendszerességgel látogatja a könyvtárat? 

 Milyen szolgáltatásokat vesz igénybe? 

 Milyen céllal látogat minket? 

- A könyvtárhasználat minősége: 

 Vélemény a szolgáltatások minőségéről 

 Honnan szereznek tudomást a könyvtárban történő eseményekről 

 

Használók 

 

Nemek szerinti megoszlás 

- A kérdéseinkre összesen 9 férfi és 41 nő válaszolt 

- A könyvtár szolgáltatásait igénybevevők 82 %-a nő és 18%-a férfi 

 

Ebből az látszik, hogy a könyvtárat jellemzően nők látogatják. Általános tendenciának 

mondható, hogy több nő választja szabadidős elfoglaltságának az olvasást. Ez az adat 

hozzávetőlegesen reprezentálja a könyvtárhasználók nemek szerinti megoszlását, hiszen évek 

óta azt látjuk, hogy a női olvasók száma több, mint a férfiaké. 

82%

18%

nő
férfi
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Összehasonlítva:  

Felmérésben résztvevők Beiratkozott olvasók 

nők: 82 % nők: 78 % 

férfiak: 18 % férfiak: 22 % 

Feladat:   

Több férfiaknak szóló könyvajánló készítése és jó elhelyezése, az olvasás népszerűsítése a 

férfiak körében. 

 

Életkor: 

 

A 20 év alatti korosztály képviseltette magát a legnagyobb számban a felmérésben. A 20 és 

30 év közöttiek is igen nagy arányban vettek részt. Ez az adat összefüggésben van azzal, hogy 

ez a két korosztály jellemzően még iskolába jár és tanulmányaihoz tud segítséget kérni a 

könyvtárban. Az 50 év felettiek jellemzően már nyugdíjas korúak, így érthetően a szabadidő 

hasznos eltöltése a cél, amelyben szintén segítséget kap a könyvtárban. Ez megegyezik a 

statisztikai adatokkal is, a beiratkozott tagok 20 %-a nyugdíjas. 

 

Legmagasabb iskolai végzettsége: 

- 8 általános iskolai osztállyal a válaszadók 6 %-a rendelkezik 

- megkezdett és befejezett középiskolai tanulmányokkal a válaszadók 44 %-a rendelkezik 

28%

32%

24%

16%

0-20 év közötti

20-40 év közötti

40-60 év közöti

60 év feletti
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- megkezdett és befejezett felsőfokú tanulmányokat pedig 34 %-a  

 

Megállapítható, hogy a könyvtár szolgáltatásait minden társadalmi réteg kihasználja. 

Nagyarányú a középiskolát végzettek aránya, akik jellemzően a 40 év fölötti kategóriában 

vannak, valamint majd látjuk később az ő körükből kerül ki a 12%-os munkanélküliek aránya. 

A középiskolások száma is jelentős a mérés időszakában ők látogatták legnagyobb arányban a 

könyvtárat. 8 általános iskolai osztállyal rendelkezők aránya valószínűleg a koreloszlás és a 

hátrányos vidéki iskoláztatottsággal magyarázható.  

Sok esetben a könyvtár szolgáltatásai között szerepel a hátrányos helyzetű, illetve 

számítógéppel nem rendelkező, a digitális írástudást elsajátítani nem tudó felhasználók 

segítése. Mindennapi problémáik, ügyeik online intézése, illetve segítségnyújtás az online 

ügyintézéshez. Bátran fordulhatnak a könyvtárosokhoz segítségért. 

 

Foglalkozásra vonatkozó megoszlás 

- Nappali tagozatos tanuló 34 % 

- Alkalmazottként dolgozik 36% 

- Nyugdíjas könyvtárhasználó 10 %  

- Munkanélküli 12 % 

- Gyesen, gyeden van 2 % 

Valamely oktatási intézmény tanulóinak aránya 34 %. A könyvtárban megtalálható, vagy más 

könyvtárak állományából kölcsönözhető, könyvtárközi szolgáltatással igyekszik biztosítani a 

6%

44%

34%

16%

8 általános

megkezdett v.
befejezett középiskola

megkezdett v.
befejezett főiskola,
egyetem
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tanulók számára a kötelező irodalmat. A könyvtárnak van külön gyermekirodalmi része, 

amely mintegy tízezer kötetével igyekszik kiszolgálni a gyermekolvasók igényeit és fontos 

feladatának tartja a gyermekek olvasóvá nevelését. 

Jellemző tendencia a nyugdíjasok viszonylag magas aránya, a szabadidő hasznos eltöltésére a 

könyvtárban, illetve annak szolgáltatásait kihasználva.  

A munkanélküliek aránya jelzi, hogy a könyvtár biztosítja az állás nélküliek számára a 

lehetőséget, hogy a könyvtár eszközeivel, a könyvtáros segítségével információt szerezzen a 

munkaerőpiac nyújtotta lehetőségekről. A könyvtáros segít elsajátítani – adott esetben – a 

digitális írástudást, mellyel magabiztosabban képes tájékozódni az adatbázisokban. 

 

Könyvtárhasználat jellege 

 

Mióta tagja a könyvtárnak? 

- A válaszadók 72 százaléka 5 évnél régebben tagja a könyvtárnak 

- 15 százaléka háromnál több, de öt évnél nem régebben, 

- 0,4 százaléka egy éve, de kettőnél nem régebben és  

- 0,6 százaléka kevesebb, mint egy éve. 

- A válaszadók 12 százaléka nem tagja a könyvtárnak. 

 

 

 

72%

15%

0,4%

0,6%

12%

5 évnél régebben

3-5 éve

1-2 éve

kevesebb, mint 1 éve

nem tag
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A könyvtárhasználat gyakoriságára irányuló kérdésre a válaszadók  

- 16 %-a válaszolta azt, hogy egy héten többször is felkeresik a könyvtárat.  

- 6 %-a válaszadóknak hetente jár könyvtárba 

- 20 % kéthetente 

- 14 % háromhetente 

- 30 % havonta 

- 14 % ritkábban, mint havonta. 

Válaszadók többsége hetente többször is felkeresi a könyvtárat mindennapi problémáik 

intézésére, információszolgáltatást vesznek igénybe, fénymásoltatnak, faxoltatnak és egyéb 

olyan irodai szolgáltatásokért keresik fel a könyvtárat, amelyekkel otthonukban nem 

rendelkeznek. Valamint a könyvtárban ingyenesen használható internet szolgáltatást veszik 

igénybe. 

A hetente és havonta könyvtárba látogatók is kihasználják ezeket a szolgáltatásokat, de ők 

nagyobb zömmel kifejezetten a könyvtári szolgáltatásokat veszik igénybe, mint a könyvcsere, 

újság folyóirat kölcsönzés, helyben olvasás. A könyvtárhasználat gyakoriságát a kölcsönzött 

dokumentum típusok kölcsönzési határideje is befolyásolja. Ez könyvek esetében három hét, 

magas a három, illetve a havonta könyvtárat látogatók száma, hiszen ilyenkor cserélik ki a 

könyveket. 

 

 

Szolgáltatások igénybevételére irányuló kérdésre a válaszadók átlagban három választ 

jelöltek meg: 

16%

6%

20%

14%

30%

14%

hetente többször

hetente

kéthetente

háromhetente

havonta

ritkábban, mint havonata
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- könyvkölcsönzés a könyvtár saját állományából 60 % 

- újság, folyóirat használat, kölcsönzés a könyvtár saját állományából 10 % 

- audiovizuális dokumentumok kölcsönzése a könyvtár saját állományából 2 % 

- kölcsönzés más könyvtár állományából 2 % 

- saját dokumentum előállítása (nyomtatás, digitalizálás, fénymásolás, spirálfűzés) 46 % 

- internetezés 24 % 

- adatbázisok használata 6 százalék 

- rendezvények látogatása 2 % 

- tájékoztató szolgáltatást a válaszadók 4 % veszi igénybe 

- Csak az internet elérés miatt látogatók aránya a válaszadók 24 %-a  

16 féle szolgáltatás közül a válaszadók többet is bejelölhettek. Válaszokból az derül ki, hogy 

továbbra is hagyományos szolgáltatásokat kedvelik leginkább a felhasználók. A 

legnépszerűbb szolgáltatás a könyvkölcsönzés (), ezt követik az irodai szolgáltatások és az 

internet elérés biztosítása miatt is sokan járnak könyvtárba, bár ez évről évre kevesebb. 

 

Előfordult-e ma, vagy a közelmúltban, hogy könyvtárunkban valamilyen keresett 

dokumentumot nem kapott meg kérdésre a válaszadók 84 %-a nemmel válaszolt és 8 % 

igennel. Ebben az esetben több kategória közül lehetett választani, hogy mi történt ekkor? 16 

%-ban a könyv megvolt a könyvtárnak csak más olvasónál volt kölcsönzésben és ebben az 

esetben a könyvtáros előjegyezte a kért dokumentumot. 4 %-ban könyvtárközi kölcsönzés 

lehetőségét ajánlotta fel a könyvtáros és szintén 4 %-ban kapott az olvasó más hasonló jellegű 

könyvet. 

 

Milyen céllal jött ma könyvtárba? kérdésre a válaszadók több választ is megjelölhettek 

- 2 %-a a tanulás céljából 

- 18 % művelődés 

- 50 % kikapcsolódás, szórakozás 

- 22 % személyes érdeklődés (tájékozódás, hobbi) 

- 28 % az egyéb választ jelölte meg, mint célt és a válaszok között volt, aki valaki más 

megbízásából érkezett. 

 

Könyvtárhasználat minősége: 
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Mennyire elégedett a könyvtárunkkal? Többek közt ezekre a kérdésekre kerestem a választ, 

amelynél 5 nagyon elégedett és 1 nagyon elégedetlen skálán lehetett jellemezni. 

Mennyire elégedett: 5 4 2 1 

könyvtár külső állapotával 72 % 26 %   

könyvtár belső állapotával 78 % 22 %   

könnyű bejutással, akadálymentesítéssel 52 % 22 % 4 % 6 % 

jelekkel és eligazító táblákkal 60 % 34 %   

nyitvatartási idővel 64 % 34 %   

könyvtárosok segítőkészségével 86 % 12 % 2 %  

könyvtárosok szakértelmével 74 % 24 %   

számítógépek minőségével 52 % 28 % 6 %  

számítógépek számával 58 % 36 %   

szabadpolcos állomány összetételével 56 % 38 % 2 %  

szabadpolcos állomány elrendezésével 56 % 40 % 2 %  

olvasási körülményekkel 80 % 18 %   

másolási szolgáltatással 76 % 10 % 4 %  

szolgáltatások árával 60 % 30 %   

összességében a könyvtár egészével 64 % 38 %   

 

A könyvtár a város központjában, önálló épületben működik, közel van minden 

intézményhez, iskolákhoz. A könyvtár alapterülete 240 négyzetméter. A könyvtár környezete, 

udvara rendezett. A település központi helyén könnyen megtalálható. A látogatók számára 

kerékpárok tárolása megoldott, a könyvtár előtt az autóval érkezőknek van parkolási 

lehetőség. 

A könyvtár hiányossága és megoldásra váró feladata az akadálymentesítés. Az épületbe való 

bejutás nem akadálymentes, a belső terek sem kedveznek a mozgásukban korlátozott 

könyvtárhasználóknak. 
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Tisztaság és rendezettség jellemző a könyvtárra. Tájékoztató táblák egyértelművé teszik az 

eligazodást. Az eligazító táblák egységes szerkezetűek, egységes megjelenésűek. A kölcsönző 

terekben a bútorzatok tiszták, rendesek, célszerűek és kényelmesek. 

Az intézmény nyitva tartása az utcai oldalon jól látható táblán olvasható. Nyitva tartási időben 

a kapu mindig nyitva áll, ezzel jelezve, hogy a könyvtár nyitva van. A könyvtárhasználók 

nagytöbbsége elégedett a nyitva tartással, hiszen ünnepnapok és vasárnap kivételével 

mindennap az olvasók rendelkezésére áll a könyvtár és annak szolgáltatásai. 

A könyvtárban képzett, szakmáját szerető, új ismeretek befogadására nyitott könyvtárosok 

dolgoznak. A könyvtárosok udvariasak, készségesek a látogatókkal. A dolgozói létszám öt fő. 

Az intézménynél négy szakalkalmazott dolgozik. A könyvtárosokon kívül egy fő technikai 

munkatársat foglalkoztat a könyvtár. 

Hat számítógép áll a használók rendelkezésére. A számítógépek tiszták, az internet sebessége 

megfelelő. Nincs önálló számítógépes terem, így a gyermekkönyvtárban kerültek 

elhelyezésre. A technikai fejlődéssel mára már szinte lehetetlen lépést tartani, de a 

korszerűsítésre mindig van lehetőség, és a könyvtár igyekszik a lehetőségeihez mérten a 

legmodernebb eszközöket beszerezni. A számítógépek használatáról informatív tájékoztató 

készült, az olvasók önállóan tudják használni. Minden gép mellett megtalálható a használatot 

segítő ismertetés, amelyen a fontosabb honlapcímek is feltüntetésre kerültek. Igény esetén a 

könyvtárosok egyéni segítséget nyújtanak. 

Az állomány gyarapítása szakszerű, az olvasói igényeket maximálisan szem előtt tartó. Az 

állománygyarapítás forrásai: költségvetés, érdekeltségnövelő támogatás, személyi 

jövedelemadó 1 %-a. 

A könyvtárban az egyes állományrészek elkülönítve találhatóak, a zsúfoltság ellenére 

átlátható. A dokumentumok elhelyezése a használatot segíti. Az állomány nagyobb hányada 

szabadpolcon került elhelyezésre. Az állománygyarapodás évről évre csökken, egy példányos 

beszerzés történik, ennek következménye a dokumentumok fokozott elhasználódása.  

A könyvtár külső és belső környezetének vizsgálatakor megállapítható, hogy a könyvtárba 

érkezőben jó benyomást kelt a könyvtár környezete. A könyvtár a település központi helyén, 

rendezett környezetben működik. Könnyen megtalálható, tiszta, külsőleg is karbantartott, 

világos épület.  
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Könyvtárban történő változásokról, eseményekről a válaszadók 42 %-a ismerősök, 

családtagok révén szerez tudomást. 32 %-a onnan értesül, hogy ki van írva a falra illetve a 

könyvtár ajtajára. A könyvtárosoktól tájékozódik 32 %, a helyi újságból pedig szintén 28 %. 

A válaszadók átlagban két válaszlehetőséget jelöltek meg. 

 

A megkérdezettek szerint az ideális könyvtárban jól képzett, kedves könyvtárosok 

dolgoznak, az új könyvekhez gyorsan hozzáférnek, ahol csend van és nyugodtan tudnak 

olvasni, hangulatos és barátságos környezetben, akkor is betérhetnek, ha éppen nincs ott 

semmi dolguk. Megtalálják a munkához és képzéshez szükséges információkat és 

folyamatosan tájékozódhatnak az újdonságokról. 

 

Összegzés: 

A felméréssel sikerült képet kapnunk használóink elégedettségéről, véleményéről. Ezek az 

eredmények meghatározhatják a további fejlesztési irányokat. A könyvtárat túlnyomó részben 

felsőfokú végzettségűek használják, főleg hobbi, szórakozás céljából, de szerepe van a 

tanulásnak és a munkának is. A könyvtári szolgáltatások közül még mindig a hagyományos, 

klasszikus funkciók a népszerűek: kölcsönzés, helyben olvasás, napilapok helyben olvasása. 

A gyakoriságot tekintve legtöbben havonta keresik fel könyvtárunkat. A megkérdezettek 

elsősorban a könyvtár városon belüli elhelyezésével, a megközelítésével valamint a 

könyvtárosok felkészültségével és segítőkészségével voltak különösen elégedettek. A 

legalacsonyabb értékelést az akadálymentes bejutás, a számítógépek minősége és száma 

kapta.  

 

A felmérés tanulságai:  

1. A marketingkommunikáció területén új lehetőségeket kell keresnünk, hogy a könyvtári 

rendezvényeinkről többen értesüljenek.  

2. Új utakat kell keresni szolgáltatásaink népszerűsítésére. 


