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Vélemény a könyvtári környezetről 

elégedett; 
1049

nagy on 
elégedett; 388

elégedetlen; 14

kev ésbé 
elégedett; 77

A könyvtár felkeresésének módja 

telefonon 
146

levélben 25

személyesen
289

honlapon 24 e-mailben 20

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖNYVTÁR FELHASZNÁLÓI SZEMMEL 
Egy felmérés tapasztalatai 

 
Vajon milyennek látják olvasói a Zala Megyei Kórház Egészségügyi Szakkönyvtárát? 
Véleményük szerint mely szakmai törekvéseink nyernek megerősítést, melyek azok a 
pontok, ahol változtatni kell? Leginkább ezekre a kérdésekre kerestük a választ, amikor 
elsődleges célcsoportunkat, a kórház orvosait, szakdolgozóit megkerestük kérdőívünk-
kel.  A 2006. szeptemberében kiküldött 794 kérdőívből 325 érkezett vissza teljesen vagy 
részben kitöltve, megválaszolva. Ez 40,93 %-os, majdnem 41 %-os válaszadási hajlan-
dóságot jelez. Megállapításaink során ezekre tudunk hagyatkozni, ezekből tudunk kö-
vetkeztetéseket levonni.  
 
Foglalkozás szerint a visszajelzések közül 109 (33,95%) ápolótól, 99 (30,84 %) orvos-
tól, 66 (20,56 %) asszisztenstől, 15 (4,6 %) pedig gyógytornásztól származik. Szakterü-
leti megoszlást illetően a legtöbb értékelhető adattal a belgyógyászat (41; 10,84%), (kü-
lön) a kardiológia (31; 8,2%), az intenzív terápia (30; 7,9%), a traumatológia (28; 
7,4%), laboratórium 22; (5,8%), a szívsebészet, szülészet-nőgyógyászat egyaránt (20-
20; 5,29-5,29%), míg a pszichiátria (19; 5%) szolgált. 
 
A könyvtár felkeresésének módjai 
 

(Itt egyidejűleg több válasz is 
megadható volt.) Könyvtárunkat 
legtöbben még mindig 
személyesen (289; 57, 34,%) 
keresik fel. Csaknem pontosan 
feleannyi a száma a telefonos 
megkereséseknek (146; 28,96%). 
A hagyományos levélben hozzánk 
fordulók száma és aránya (25; 
4,96%). Elektronikus úton, 

honlapon keresztül (24; 4,76%), míg e-mailen (20; 3,96%) az igényeiket felénk jelzők 
száma, aránya. (310 válasz 504 jelölése) A könyvtárhasználat gyakoriságát a kapott 316 
válasz alapján a következő mutatószámok jelzik. Alkalomszerűen a választ adók (262) 
82,91%-a. Havi rendszerességgel 36 (11,39%), míg hetente 17 (5,37%) veszi igénybe 
különböző dokumentum és információ-szolgáltatásainkat. Jelen, heti 39 órás nyitva-
tartásunk a felhasználók döntő többségének (a visszajelzett 310 adatból 293-nak) 
94,51%-ának megfelel, s csupán (17) 5,48% jelezte, hogy gondot okoz számára 8-és 16 
óra között személyesen felkeresni a könyvtárat.  
 
Könyvtári környezet 
A könyvtári környezettel, annak 
légkörével kapcsolatos elégedett-
ségről – a kérdezett öt szempont 
szerint, az adatok összességét 
vizsgálva –a következő megál-
lapításokra juthatunk. A választ 
adók több mint fele (1049; 68,65%) elégedett, míg közel egynegyede (388; 25,39%) 
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nagyon elégedett azon körülményekkel, amelyek közt olvasóinkat fogadni tudjuk. A 
működési feltételeinkkel kevésbé elégedettek aránya 77 (5%), az elégedetleneké 14 
(0,9%), nem éri el az egy százalékot.  
Az olvasók számára elhelyezett jelekkel, eligazító-táblákkal – a kapott 312 érvényes 
válasz alapján- nagyon elégedett 88 (28,2%), elégedett 213 (68,26%), kevésbé elégedett 
10 (3,2%), elégedetlen 1 (0,3 %). A könyvtári terek elrendezésére, beosztására vonat-
kozóan a beérkezett 307 értékelhető válasz révén megállapításaink a következők.  Na-
gyon elégedett 78 (25,4%), elégedett 218 (71%), kevésbé elégedett 9 (2,93%), míg elé-
gedetlen 2 (0,6%). 
Ami az ülőhelyek, asztalok számát, minőségét illeti, a 305 válaszadóból nagyon elége-
dett 78 (25,57%), elégedett 203 (66,55%), kevésbé elégedett 22 (7,2%) míg elégedetlen 
2 (0,6%). 
A számítógép-használathoz való hozzáférésről 301 választ kaptunk. Ezek szerint na-
gyon elégedett közülük 72 (23,92%), elégedett 206 (68,43%), kevésbé elégedett 17 
(5,6%) míg elégedetlen 6 (1,99%) csaknem 2 %. A könyvtár belső állapotára, annak 
világítására, bútorzatára, tisztaságára, rendjére vonatkozó kérdésünkre 303-an vála-
szoltak. Közülük nagyon elégedett 72 (23,76%)elégedett 209 (68,97%), kevésbé elége-
dett 19 (6,2%) és elégedetlen 3 (0,99%), vagyis majdnem egy százalék.  
A kapott válaszok alapján olvasóink minden megadott szempont szerint döntő mérték-
ben elégedettek – ha nem is nagyon – a személyes felkeresés során látott, tapasztalt 
körülményeinkkel. A nagyon elégedett minősítéssel legtöbben a tájékozódást megköny-
nyítő jeleinket, tábláinkat  nevezték meg. A legtöbb kevésbé elégedett minősítést a 
könyvtár belső állapota kapta, miközben az elégedetlenségi mutatók közül a számító-
gép-használathoz való hozzáférés került az első helyre az alig két százalékával. 
 
Könyvtári személyzet  

A könyvtári személyzet 
szolgáltatókészségét négy szem-
pont szerint, egy egytől tízig 
tartó skálán vizsgáltuk. Az itt 
dolgozók munkájával maximáli-
san elégedett a választ adók 
(1246-771) 61,8%-a, amit a 8-as 
jelű elégedettség követ (1246-
277) 22,23 %-al, a 9-es számmal 
jelzett pedig (1246-92) 7,38%-
al. Ez azt jelzi, hogy olvasóink 
91,41 %-a a számsor felső har-
madával (8,9,10) fejezte ki a 
könyvtárosokkal kapcsolatos 

elégedettségét, azon belül is legnagyobb arányban teljes elégedettségének adott hangot. 
Ha sorrendet kívánnánk felállítani, akkor leginkább (217; 68,67%) a segítőkészséget 
majd pontosságot, megbízhatóságot (196; 63,43%) ezt követően a szakszerűséget (186 
– 59,8%) végül a gyorsaságot ( 172; 55,48%) értékelték a maximális 10-es pontszám-
mal. Az összpontszámok is ugyanezt a sorrendet adják: segítőkészség (2935), pontos, 
megbízható (2840), szakszerű (2817), a gyorsaság (2750). Itt is megállapítható, hogy 
igazán jelentős eltérés nincs  az egyes szempontok értékelése között.  
 

Elégedettség a könyvtárosokkal
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Szolgáltatások minősítése (nagyon elégedett)

internethasználat 56

témaf igy elés; 
74

irodalomkutatás; 
95

tájékoztatás; 80

kölcsönzés; 104

hely benolv asás; 
71szóbeli 

segítségnyújtás; 91

f elhasználói 
képzés; 40

honlap; 53

köny v tárközi; 
72

Nyomtatott dokumentumok hozzáférhetősége könyvtárunkban 
A dokumentum-beszerzés, állománybővítés alatt arra voltunk kíváncsiak, hogy az olva-
sóink számára szükséges nyomtatott dokumentumok mennyire elérhetők könyvtárunk 
állományából. Külön rákérdeztünk a magyar és idegen-nyelvű kiadványokra, külön a 
könyvekre, folyóiratokra. A visszajelzések alapján a következő megállapításokat tehet-

tük. Legtöbben (288–ből 
251-en) 87,15 % a magyar 
szaklapok elérhetősége mel-
lett voksoltak, míg 19,82 % 
(30) a részbeni elérhetőséget 
jelezte, 6,46% (7) pedig a 
nem elérhetőséget fejezte ki. 
Második leginkább hozzá-
férhetőnek a magyar nyelvű 
könyvek (312-ből 264) 
84,61% bizonyultak a rang-

sorban. Itt (3) 0,96 % volt a nem szavazatok, míg (45) 14,42%-os a részben elérhető 
szavazatok aránya. Az idegen-nyelvű folyóiratok a harmadik helyre kerültek az állomá-
nyunk elérhetőségi rangsorában. Igennel szavazott (232-ből 171) 73,70%, nemmel (15) 
6,46%, részbeni hozzáférésről számolt be (46), 19,82%. Legvégül az idegen nyelvű 
szakkönyvek hozzáférésére vonatkozó adatok: (231 összesből 160) 69,26% igen, 
(8)3,46% nem és (54) 23,37 % részbeni hozzáférést jelez.  
Megjegyzendő, hogy legnagyobb a százalékos nemek (6,46) aránya az idegen nyelvű 
folyóiratoknál, míg legkisebb nem egészen egy százalék (0,96) a magyar nyelvű köny-
veknél.  
 
Dokumentum-és információszolgáltatás 
Információ-és dokumen-
tumszolgáltatás kapcsán tíz 
könyvtári szolgáltatásunkról 
kértünk véleményt az alap-
szolgáltatásoktól az egyre 
személyre szabott szolgálta-
tásokig. Itt az elégedettség 
mellett arra is kíváncsiak 
voltunk, hogy már igénybe 
vette-e az illető, vagy a 
jövőben igényt tart-e az 
adott szolgáltatásunkra. A 
kölcsönzéssel kapcsolatban 
– a kapott 312 válasz 
alapján – kiderült, hogy nagyon elégedett (104) 44 %, elégedett (157) 50,32 %, részben 
elégedett (9) 2,88 %, elégedetlen(1) 0,3%, nem vette igénybe (32) 10,25%, nem is kí-
vánja igénybe venni (9), a választ adók 2,88%-a. A helybenolvasást érintően 297 érté-
kelhető visszajelzést kaptunk. Ebből (71) 23,9% nagyon elégedett, (145) 48,82 % elé-
gedett, részben elégedett (6) 2%, elégedetlen (1) 0,3%, nem vette igénybe (37)  12,45%, 
nem is akarja igénybe venni ugyancsak 37 (12,45%). A könyvtárközi kölcsönzésről 
összesen 275-en jelezték véleményüket. Nagyon elégedett ezen szolgáltatással a választ 

Nyomtatott dokumentumok elérhetősége

könyv 
(magyar); 

264

könyv 
(külföldi); 160

folyóirat 
(magyar); 

251

folyóirat 
(külföldi) ; 

171
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adók (72) 26,18%-a, elégedett (108) 39,27%, részben elégedett (13) 4,72 %, elégedetlen 
(1) 0,3%, nem vette igénybe (52) 18,9%, nem is akarja igénybe venni (29) 10,54%. A 
referensz-szolgálatról összesen 282-en mondtak véleményt.  Közülük nagyon elégedett 
(80) 28,36%, elégedett (118) 41,84%, részben elégedett (17) 6%, elégedetlen (1) 0,3%, 
nem vette igénybe (43) 15.24%, nem kívánja a jövőben sem igénybe venni (23) 8,15%. 
Az irodalomkutatásra vonatkozó összes visszajelzés száma 283. Ebből nagyon elége-
dett vélemény (95) 33,56%, elégedett (109) 38,51%, részben elégedett (15) 5,3%, elé-
gedett (2) 0,7%, nem vette igénybe (39) 13,78%, jövőben sem kívánja igénybe venni 
(23) 8,2%. A témafigyelő-szolgálatunkkal kapcsolatban 283-an mondtak véleményt. 
Közülük nagyon elégedett (74) 26,14%, elégedett (111) 39,22%, részben elégedett (13) 
4,59%, elégedetlen (1) 0,3%, nem vette igénybe (62) 21,9%, nem is kívánja igénybe 
venni (22) 7,77%. A könyvtári  internethasználatról a következő visszajelzések érkez-
tek 284 felhasználótól. Nagyon elégedett (56) 19,71%, elégedett (104) 36,61%, részben 
elégedett  (14) 4,92%, elégedetlen (2) 0,7 %, eddig még nem vette igénybe (60) 21,12%, 
ezután sem kívánja igénybe venni (48) 16,9%.  A könyvtári számítógép-használathoz 
nyújtott  szóbeli segítségnyújtásról 285-en nyilvánítottak véleményt. Ezek szerint e 
szolgáltatással nagyon elégedett (91) 31,92%, elégedett ugyanennyi (91) 31,92%, rész-
ben elégedett (7) 2,45%, elégedetlen 2 (0,7%, nem vette még igénybe (51) 17,89%, nem 
is akarja később sem igénybe venni (43) 15%. A honlapunkról 281 visszajelzést kap-
tunk. Ez alapján nagyon elégedett (53) 18,86%, elégedett (115) 40,92%, részben elége-
dett (10) 3,55%, elégedetlen  (1) 0,3%, míg a honlapunkat fel nem keresők aránya (67) 
23,84 %, akik ezt a jövőben sem kívánják megtenni (35) 12,45%. A felhasználói kép-
zéssel kapcsolatban összesen 268 választ kaptunk. Ebből (40) 14,92% nagyon elégedett, 
(96) 35,82% elégedett, 16(5,97) részben elégedett véleményének adott hangot, miköz-
ben ilyen típusú képzésen még nem vett részt (58) 21,64%, igényt sem tart rá ugyaneny-
nyi (58) 21,64%.  
A kapott válaszokból megállapítható, hogy olvasóink/felhasználóink általában elége-
dettek, majd nagyságrendileg ezt követően nagyon elégedettek szolgáltatásainkkal. A 
nagyon elégedett kategórián belül – szóródás 14,92 % és 44,87% között - sorrendben a 
kölcsönzés, az irodalomkutatás, ezt követően pedig a számítógép-használathoz nyújtott 
szóbeli segítségnyújtás említhető. Az elégedettségnél a sorrend a kölcsönzés, 
helybenolvasás, referensz-szolgálat. Az elégedetlenség számaránya, százalékban kife-
jezhető volta – kivétel nélkül egy százalék alatt – szerencsénkre nem igazán jelentős, 
nem igazán mérvadó.  Kerekítve 10-20% között mozog azok aránya, akik jelezték, hogy 
még nem vették igénybe szolgáltatásainkat. Közel 3-21% közötti azon olvasóink száma, 
akik a jövőben sem tartanak igényt egy adott szolgáltatásra. 
 
Könyvtári kiadványok  
Mivel szakkönyvtárunk az ISPITA Alapítvány anyagi támogatásával a kórház orvosai-
nak, szakdolgozóinak tudományos munkáit megőrzendő, rendszerező céllal bibliográfi-
ákat, teljes szövegű közleményeket magába foglaló sorozatokat indított, így az sem volt 
közömbös számunkra, hogy ezeket mennyire ismerik, használják olvasóink. A könyvtá-
ri kalauzt – a visszaérkezett 279 válasz szerint – ismeri és használja (54) 19,35%, ismeri 
de nem használja – több mint kétszerannyi- (122) 43,72%, nem ismeri (103) 36,91%. A 
Zala Megyei Kórház Orvosainak Bibliográfiáját ismeri és használja (52) 18,57%, is-
meri, de nem használja (126) 45%, nem ismeri (102) 36,42%. A Zala Megyei Kórház 
Egészségügyi Szakdolgozóinak Bibliográfiáját – a 284 választ adó közül - ismeri és 
használja (60) 21,12%, ismeri de nem használja (144) 50,7%, nem ismeri (80) 28,16%. 
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Könyvkiállításaink elfogadottsága

hasznosnak 
tartom; 301

nem tartom 
jónak; 11

Könyvtári kiadványaink ismertsége, használata

könyvtári 
kalauz; 279

orvosi 
bibliográfia; 

280

szakdolgozói 
bibliográfia; 

284

tudományos 
közlemények 

; 278

kurrens 
folyóiratok 

jegyzéke; 283

szakterületi 
linkajánlók; 

277

 

A Tudományos közlemények jegyzékét – 278 visszaérkezett válasz szerint – ismeri és 
használja (85) 30,57%, ismeri de nem használja (104) 37,41%, nem ismeri (89) 32%. 
Kurrens folyóiratok jegyzékét – 283 vélemény szerint- ismeri és használja (86) 30,38%, 
ismeri de nem használja (98) 34,62%, nem ismeri (99) 34,98%. Végül a szakterületi 
linkajánlóinkat – 277 visszajelzés alapján – ismeri és használja (77) 27,79%, ismeri, de 
nem használja (91) 32,85%, nem ismeri (109) 39,35%.  

A kapott számadatok alapján 
megállapítható, hogy legismertebb 
és leginkább forgatott 
kiadványunk a Tudományos 
közlemények jegyzéke valamint a 
Kurrens folyóiratjegyzék. A 
legkevésbé használt tájékozódási 
eszköz a kórház szakdolgozóinak 
és orvosainak bibliográfiája. A 
legkevésbé ismertek a szakterületi 
linkajánlók és a könyvtári kalauz.   
 

Könyvkiállítások 
Úgy két éve állományunk anyagából – az általunk fontosnak tartott egészségügyi vonat-
kozású évfordulók, események kapcsán – a kórház főbejáratánál, egyes osztályain kiállí-
tásokat rendezünk. Ezek fogadtatásáról is – természetesen – szerettünk volna „képet 
kapni”. A visszajelzésként kapott 315 válasz 
szerint (301) 95,55 % azok száma, akik 
hasznosnak tartják egy-egy egészségügyi 
téma ily módon való bemutatását. Arra a 
kérdésünkre, miszerint elképzelhetőnek 
tartják-e betegosztályokon könyv-és 
dokumentumkiállítás megrendezését, a 301 
válaszból 237, azaz 78,73 % szerint igen.  
 
Javaslatok, észrevételek 
Néhány érdekesség, figyelemre méltó javaslat a „Könnyítené a munkámat ha. Az egész-
ségügyi szakkönyvtár….” mondat folytatásaként  kapott megjegyzésekből: „Online 
internetes hozzáféréssel szélesebb spektrumú szolgáltatást tudna nyújtani.”, „ A jelen 
helyzetben ez a helytállás nagyon dícséretes a könyvtár munkatársaitól. Köszönet érte.”, 
„Hosszabb nyitvatartással dolgozna”; „Számomra megfelelő”; „Lehetővé tenné cikkek, 
folyóiratok interneten történő letöltését fulltextben.”; „ A jövőben is ugyanilyen gyorsan 
és hatékonyan működne, illetve a finanszírozás során megoldható lenne több újonnan 
megjelent könyv megvétele.”; „Ha az Egészségügyi szakkönyvtár színvonalához emel-
kedne minden kórházi osztály.”; „Amire szükségem volt a könyvtár mindig megszerez-
te. A munkájukkal nagyon elégedett vagyok.”; „Továbbra is így működne.”; „Folyama-
tosan nézné a citációimat.”; „Elmélyültebb munkához boxok kialakítása.”; „Délután 
tovább tartana nyitva.”;”Teljes cikkek elérése könyvtáron keresztül, de az osztályos 
számítógépekről.”; „Online hozzáférést nyújtana nemzetközi adatbázisokhoz.”; „Fo-
lyamatosan küldene tájékoztatást a szakterületi szakirodalom újabb magyar nyelvű ki-
adványairól.” 
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Következtetések:  
Megfelelő ismertetés, tájékoztatás révén növelni kell az elektronikus úton hozzánk for-
dulók számát, a könyvtárhasználati alkalmak (legalább) havi gyakoriságának arányát. 
(Az, hogy a napi gyógyító-munka szerves részévé váljon a könyvtárhasználat,  a külön-
böző vezetői szinteken, a munkatársaktól elvárt, megkívánt ilyen irányú szemléletválto-
zás következménye lehet.) 
A könyvtár (számítógépes) környezetét illetően a megfogalmazódott igények szerint 
legalább eggyel növelni kellene a felhasználói munkaállomások számát. Ugyanakkor 
jelenlegi körülményeink szerint nincs igazán lehetőség – a joggal felvetett – önálló „ku-
tatói boxok” kialakítására.  
A könyvtárosok munkájával kapcsolatban megnyilvánuló alapvető elégedettség a jövő-
ben még inkább az egyre jobb, az egyre személyre szabottabb szolgáltatásokra kötelez 
bennünket.  
Az igény-kielégítések gyorsaságán két módon tudunk javítani. Egyrészt, ha a visszaké-
rések során a dokumentumok   visszaszállítását három napos határidőhöz kötjük, más-
részt, ha számítógépeink a jelenleginél nagyobb kapacitással, gyorsabban működnek. 
(Ez utóbbit a nemrég csökkentett dolgozói létszám is indokolja.) 
A dokumentum-beszerzések, állománygyarapítás kapcsán – a visszaérkezett igényeknek 
is megfelelően – a teljes szövegű elektronikus dokumentumok – mind szélesebb körű 
elérése – lehet a cél. Ez már élő, működő konzorcium(okhoz) való csatlakozás révén 
érhető el leginkább. (Akár a nyomtatott folyóiratok előfizetésének további csökkentése 
árán is.)  
A kórház dolgozóinak  kéréseit – a megjelenő új szakkönyvekről való tájékoztatás segít-
ségével – a lehetőségek nyújtotta keretek közt –  figyelembe vevő folyamatos, szisz-
tematikus állománygyarapítás.  
Információ-és dokumentumszolgáltatásainknál érdemes tovább növelni – az alap-
szolgáltatásokon túlmutató – értéknövelt szolgáltatásaink számát, gyakoriságát. Ez ki-
emelten vonatkozhat honlapunk tartalmi, formai megújítására, amit könyvtárunk a je-
lenlegi létszám feltételei közt önmagában nem, csakis kizárólag komoly informatikai 
segítséggel tud megvalósítani. Bár jelentős igény nem mutatkozott a felhasználói kép-
zésre, mégis úgy gondoljuk – akár új adatbázisok bevezetésénél, nem igazán ismert, de 
jól használható internetes források megismertetésénél – nem mondhatunk le róla.  
Kiadványaink azon része, ami a kórház dolgozóinak előadásait, publikációit rögzíti, 
tárja fel, egy intézeti tudásbázis alapját is képezik, míg másik részük a könyvtárról, an-
nak szolgáltatásairól tájékoztat. Éppen ezért fontos, hogy ezek kiadásait folytassuk, 
ezeket egyre inkább ismerjék és használják az intézet munkatársai.  
Az éppen aktuális, jól megválasztott témákhoz kapcsolódó könyvkiállításaink elfoga-
dottsága megerősít bennünket azon törekvésünkben, hogy érdemes ezt tovább folytatni. 
A felhasználói igények ismeretében is -elsősorban a kórházi gyógyítást, oktatást kutatást 
szolgáló - hatékony információs központtá válás lehet csak a cél. Kérdés, ezen szakmai 
törekvésekhez  milyen támogatásra találunk  a szükséges fejlesztések megvalósításához.  
 
 Beke Gabriella  




