KÉRDŐÍV
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)
„Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének
erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében
(TÁMOP-3.2.4.A-11/1)
című
pályázati felhívására benyújtandó projektjavaslat előkészítése keretében végzett
IGÉNYFELMÉRÉSHEZ
(2012. április-május)
A helyes választ karikázza be!

Neme

A kérdőív kitöltése legfeljebb 3-5 percet vesz igénybe.

Kora

Iskolai végzettsége

14 év alatt
férfi

nő

14-18 éves

általános iskolai tanuló

19-25 éves

8 általános

26-60 éves

középfokú

60 év felett

felsőfokú

1) Milyen céllal látogatja Ön leggyakrabban a könyvtárat? (1 válasz adható)
Kölcsönzés

Helyszíni olvasás
(pl. folyóirat-olvasás)

Internet-használat

Egyéb, kérem
részletezze:

2) Az alábbiak közül melyik jelenti Ön számára a legnagyobb kényelmetlenséget a
kölcsönzések során? (1 válasz adható)
Nem kapok értesítést
a lejárt kölcsönzési
határidővel
kapcsolatban
elektronikus úton

Nem tudom távolról,
elektronikus úton
meghosszabbítani a
kölcsönzési időszakot

Elektronikus úton
nem tudom azonnal
kölcsönzésre
lefoglalni a böngészés
során megtalált
könyvet

A kérdőív szükséglet- és igényfelméréshez kapcsolódó adatgyűjtést szolgál,
kitöltése anonim módon történik és nem kötelező.

Nem tudom
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3) Ön szerint többet kölcsönözne akkor, ha elektronikus úton is lekérhetőek lennének az
információk a keresett könyvről, illetve ha elektronikus úton (e-mail, írott üzenetváltás stb.)
lefoglalhatná a könyvet? (1 válasz adható)

Igen, feltétlenül

Igen, ez valamivel
könnyebbé tenné a
kölcsönzést
számomra

Nem, ez nem
befolyásolna

Nem tudom

4) Szívesen olvasná-e Ön a kistérség és Edelény helyismereti, helytörténeti témájú írásait,
forrásait külön összeválogatott forrásból, egy helyen kereshető szekcióban a könyvtár
honlapján? (1 válasz adható)

Igen, feltétlenül

Igen, bár számomra
mindegy, hogy én
magam járok utána
vagy összeválogatták
nekem

Nem, ez számomra
közömbös
tématerület

Nem tudom

5) Mit gondol, fontos-e a diákoknak szóló információk egy szekcióban való közzététele a
könyvtár honlapján?

Igen, feltétlenül

Igen, de jobb, ha ők
maguk is megtanulják
használni a könyvtári
keresőfelületeket

Nem, szerintem az
iskolában célzottan,
minden a tanuláshoz
szükséges
információhoz
hozzájutnak

Nem tudom

6) Ön szerint fontos-e a célzottan diákoknak szóló, olvasáskultúrát fejlesztő és
könyvtárhasználatra irányuló programok indítása?

Igen, feltétlenül, a
diákok könyvtárral és
olvasással való
kapcsolata nagyon
fontos

Igen, de ezt csak a
könyvtári
alapfunkcióin
(dokumentumok
megőrzése) túl
vállalhatja fel egy
intézmény

Nem, szerintem
eleget olvasnak a
diákok

Nem tudom

KÖSZÖNJÜK VÁLASZAIT!
A kérdőív szükséglet- és igényfelméréshez kapcsolódó adatgyűjtést szolgál,
kitöltése anonim módon történik és nem kötelező.

2/2

