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A kérdőív felépítése, módszertana 
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A külföldi hallgatók elégedettségének mérése legutóbb 2017-ben történt meg. Az aktuális 

elégedettségmérést 2021. február hónapban végeztük. A válaszadóknak 1 hónap időtartam állt 

rendelkezésükre a visszajelzésre. Emlékeztetőt is kiküldtünk a jelenleg nálunk tanuló külföldi 

diákoknak. Összesen 23 kitöltés érkezett. Jelenleg 519 külföldi hallgatót számlál az egyetem, 

így a kitöltöttség, mintegy 4,5 % körül mozog.  A viszonylag kevés kitöltés abból is adódhat, 

hogy vagy már hazautaztak bizonyos diákok, vagy nem mindenkihez jutott el a kérdőív, esetleg 

a járványidőszakban sokan nem tudták használni a Könyvtárat, így nem töltötték ki az űrlapot. 

A kérdések összetételét tekintve a korábbi évekhez részben hasonlítottak. Nyitott végű kérdések 

nem voltak jellemzőek, a hallgatók véleményüket fejthették ki szabadszöveges válaszban. 

Összesen 22 kérdést tettünk fel. A kérdéseket a Nemzetközi Programok Irodájával is 

egyeztettük, hogy GDPR és egyéb szempontok tekintetében is megfelelő formában kapják meg 

a külföldi hallgatók. 

Elsősorban skálakérdéseket kaptak a hallgatók. 1-től 5-ig terjedő skálán értékelhették az 

elégedettségi szintjüket.  A válaszaikat a következő szempont alapján tudták megadni. Értékek 

jelentése: 1-es egyáltalán nem elégedett, 5-ös teljes mértékben elégedett. Bizonyos esetben 

Nem tudom jelölésre is volt lehetőségük. 

Voltak olyan kérdések, ahol gyakoriságra kérdeztünk rá (pl.: milyen gyakran használ, bizonyos 

szolgáltatást a hallgató).  Napi, Heti, Havi, Kevésbé gyakori, Tud róla, de nem használja, vagy 

Nem tudom válaszokat jelölhették meg a kérdőívet kitöltők. 

Bizonyos esetekben feleltválasztós kérdést is feltettünk a hallgatóknak, amik közül akár többet 

választ is megjelölhettek. 

Csupán egy-két kérdés erejéig volt lehetőségük véleményt, észrevételt megfogalmazni, vagy 

valamilyen válaszlehetőséget megjelölni

Válaszok elemzése 
 

Diagrammok jelölése 
A diagrammokon a következő színjelölés látható. 

Sötétkék szín: 1-es érték 

Piros(narancssárga)s: 2-es 

Sárga: közepes 

Zöld: 4-es érték 

Lila: 5-ös érték 

Halványkék: Nem tudom 

Bizonyos kérdéseknél Halványkék színnel a Tudok róla, de nem használom jelölés volt látható, 

valamint rózsaszínű volt a Nem tudom válasz 

Ahol a szolgáltatások gyakoriságára kérdeztünk rá, ott a színekhez más jelölés volt 

alkalmazható. Adott kérdés elemzésénél ez is látható. 

Sötétkék szín: naponta; Piros (narancs): hetente; Sárga: havonta; Zöld: ritkábban; Lila: tud 

róla, de nem használja, Halványkék: nem tudom. 

 

Korcsoport, összetétel 
A válaszadók nagy része 20-29 év körüliekből állt, de akadt egy-két 30, valamint 40 év feletti 

válaszadó is.   Nemüket tekintve férfiak voltak többségen (14 válaszadó), ugyanakkor 9 női 

válaszadó jelzett vissza. A származási helyet tekintve változatos volt a megoszlás: Laos, Kenya 
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volt a leggyakoribb.  

Ezen kívül: Törökországból, Palesztinából, Mongóliából, Indiából, Argentínából, Vietnámból, 

Mexikóból, Algériából, Jordánból, Marokkóból, Nigériából is voltak hallgatók. 

A válaszadók mindegyike a SZE- EKL Központi Könyvtárát használta, csupán 1 hallgató 

jelezte, hogy a Jogi Könyvtárral kapcsolatban válaszol. 

 

A könyvtár tereivel, eszközeivel, szolgáltatások időtartamával 

kapcsolatos kérdések 
  

Mennyire elégedett a könyvtár környezetével? (klíma, világítás, a szolgáltatások 

elérhetőségével, a tájékoztató táblákkal, IT eszközökkel, a számítógépek működési 

sebességével, WIFI-vel, online katalógussal, nyomtatással, szkenneléssel, fénymásolással) 1 

egyáltalán nem elégedett; 5 teljes mértékben elégedett. 

Az IT, multimédiaeszközökkel, valamint a számítógépek sebességével voltak kevésbé 

elégedettek a hallgatók, valamint a reprográfiai szolgáltatásokkal. Az eligazító táblákra is 

megosztóbb véleményt adtak.  A technikai hiányosságait a könyvtár a lehetőségeihez mérten 

igyekszik javítani. 

A könyvtár klímájával, világításával, a könyvtári szolgáltatások elérésével, könyvtár 

környezetével alapvetően elégedettek voltak a véleményüket vállalók. 

 

Mire használja leginkábba könyvtár tereit?  

Ezzel kapcsolatosan egyértelműen látható, hogy az egyéni és csoportos tanulásra használják 

legszívesebben a Könyvtárat. Egyéb események alkalmával, vagy pihenésre mintegy 8-26 % 

használja a tereinket. 

AZ IT, multimédia eszközök tekintetében a 

válaszok között 4-6 személy 4-es , 4-6 fő 5-ös 

értékelést adott. A 23 főből a maradék 9-10 

ember 1-es, 2-es és 3-as elégedettséget jelölt, 

illetve 2-3 fő nem tudom jelölést is alkalmazott.  
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Milyen IT eszközöket használ? 

Az IT eszközök tekintetében a saját laptop használata mintegy 83%-ban volt az elsődlegesen 

preferált mód. Ez érthető, hiszen a saját számítógépen kényelmesebben tudnak dolgozni, mint 

a könyvtári terminálokon. Sajnos a könyvtári IT eszközök sokszor lassabbak, vagy kevésbé 

működőképesek, mint  egy hozott eszköz, így előnyösebb is  a saját laptop használata. 13% 

ettől függetlenül a könyvtári eszközt is megjelölti, illetve páran (5%) okostelefont alkalmaznak. 

 

 

Hogyan és honnan használja a könyvtári szolgáltatásokat?  

Erre a kérdésre általában személyesen a könyvtárból, vagy az egyetem területéről választ 

jelölték meg a válaszadók fele-fele arányban. 4 válaszadó jelezte, hogy nem használja a 

könyvtár szolgáltatásait.  Mivel szabadidőjüket leszámítva főként az egyetemen, vagy a 

könyvtár területén tartózkodnak a külföldi diákok, így várható volt ez az eredmény. 
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A következő kérdés, szintén nagyobb halmazt fedett le. Elsősorban az idő, időszakokkal 

kapcsolatos kérdés volt. 

 

 

Mennyire elégedett: a nyitvatartási idővel, a tájékoztató szolgáltatásra vonatkozó várakozási 

idővel, emlékeztető küldésével, a kölcsönzési határidővel, regisztráció idejével, kölcsönzés 

használatával?(1-es egyáltalán nem elégedett; 5-ös teljes mértékben elégedett) 

 

Ezekből a kérdésekből a nyitvatartási idővel nem voltak teljesen elégedettek: 5-en egyáltalán 

nem elégedettek, 2-en kevésbé, 5-en közepesen elégedettek.  11-en közel teljesen, vagy teljesen 

elégedettek. 

A regisztráció, beiratkozás gyorsaságával, kölcsönzéssel: 5-en kevésbé, vagy közepesen 

elégedettek, 15-en teljesen, vagy majdnem teljesen elégedettek. 

A többi kérdés esetén a teljes elégedettség, vagy közel teljes elégedettség volt mérhető, 

összeségében mintegy 80%-ban. 

Következtetésként levonható, hogy alapvetően a várakozási idővel elégedettek a diákok, inkább 

a regisztráció, könyvkölcsönzés idejét tartják hosszadalmasnak. Mivel a 

regisztráció/beiratkozás hosszabb folyamat, így nem várható ezzel kapcsolatban rövidebb 
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időszak. Amennyiben felhő alapú könyvtári rendszerre szert tudunk tenni és ez megfelelően 

összekapcsolódik a kártyakészítő rendszerrel, Neptun-nal, akkor ez esetben vállalható a 

gyorsabb regisztrációs idő. 

Szolgáltatásokkal, tájékozódással kapcsolatos kérdések 
 

Honnan, hogyan találja meg az információkat a nyitvatartási időről, szolgáltatásokról, aktuális 

eseményekről?  

 

A diagramm válaszaiból kitűnik, hogy elsősorban barátoktól, kollégáktól tájékozódnak az 

érdeklődők. Továbbá a Neptun rendszerből és könyvtári honlapról szerzik meg a hallgatók az 

információkat. A válaszoknál mintegy 80-90%-ban tehát ezek az opciók dominálnak. A 

fennmaradó 10-20% a közösségi oldalakról hirdetményekből, vagy egyetemi honlapról 

tájékozódik. 

 

Megfelelő, pontos információkat kap a könyvtári katalógus használata során?(1-egyáltalán 

nem, 5 teljes mértékben elégedett) 

 

Teljes mértékben senki sem volt elégedett.  Közel 48%-ban meglehetősen elégedettek voltak a 

válaszadók. 13% közepes mértékben volt elégedett. A fennmaradó 39 % egyáltalán nem, vagy 

csak kis mértékben volt elégedett. Ennek oka lehet az, hogy kevés az angol nyelvű 

szakirodalom, illetve nem tudják használni megfelelően a katalógust. Továbbá magyar nyelvű 
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tárgyszavakat használunk elsősorban, így ha tárgyszó alapján és nem cím szerint próbálnak 

keresni a hallgatók, úgy kevésbé kapnak eredményes találati listát. Általában ezért igyekeznek 

a kollégák külön figyelmet fordítani és segíteni a külföldi hallgatóknak. 

 

Milyen gyakran használja az alábbi szolgáltatásokat? (Kölcsönzés, hosszabbítás, könyvtárközi 

kölcsönzés, foglalás, online információszolgáltatás, MTMT, Európai Dokumentációs Központ, 

könyvtári honlap) 

 

 

A színek jelentése: 

Sötétkék: Naponta 

Piros (Narancssárga): Hetente 

Sárga: Havonta 

Zöld: kevésbé gyakran 

Lila: tud róla, de nem használja 

Világoskék: Nem tudja

Amit innen kiemelnék, azok a szolgáltatások, amikről azt jelezték a külföldi hallgatók, hogy 

nem tudnak róluk: MTMT, Európai Dokumentációs Központ, Könyvtárközi kölcsönzés. 

Feladat a jövőben ezekre a szolgáltatásokra is felhívni a külföldi diákok figyelmét. Csupán az 

MTMT képezhet kivételt, mert ez elsősorban az oktatók, PhD hallgatók számára lényeges és 

nem az alap-és mesterképzésben részt vevő külföldi diákoknak. 

A közösségi oldalak használatára is érdemes a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetni. 

Célozottabb  hírekkel, programokkal felhívásokkal. Nemrég elindítottuk Youtube csatornánkat 

is (2020.vége, 2021. eleje). Bízunk benne, hogy az itt megjelent videókkal - amiket a közösségi 

oldalunkon is megosztunk - nagyobb érdeklődésre sikerül szert tennünk. 

Válaszok alapján: 12 fő jelölte meg hogy, tud a közösségi oldalakról, könyvtári weboldalról, de 

nem használja, vagy nem is tud róla. 5-6 fő jelölte, hogy naponta, hetente, vagy havonta 

felkeresi az oldalainkat. 5-6 fő kevésbé gyakran, de felkeresi  közösségi felületeinket, 

honlapunkat. 

A többi kérdés esetén vegyes válaszok érkeztek. Általában elmondható, hogy a válaszadók 

körülbelül 30-40%-a használja napi, vagy heti rendszereséggel használja az egyes felsorolt 

szolgáltatásokat.  60-70 % vagy tud róla, de nem használja, vagy a Nem tudom opciót jelölte 

meg. 

Elmondható, hogy a szolgáltatásinkat, felületeinket érdemes jobban promózni, célzott 

marketing eszközöket bevetni, hogy a külföldi hallgatók is ismerjék és használják 

lehetőségeinket. 
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Mennyire elégedett a következő szolgáltatásokkal? (Kölcsönzés, Hosszabbítás, Előjegyzés, 

Könyvtárközi kölcsönzés, online információszolgáltatás, MTMT, Európai Dokumentációs 

Központ, könyvtári honlap, Közösségi oldalak) 

(Értékelés: 1 legkevésbé elégedett, 5 teljes mértékben elégedett, Tud róla, de nem használja, 

Nem tudom) 

 

Meglehetősen sok esetben a válaszadók fele a „Nem tudom” jelölést használta a következő 

szolgáltatásoknál: Előjegyzés, Könyvtárközi kölcsönzés, online információ-szolgáltatás, 

MTMT, Európai Dokumentációs Központ, könyvtári honlap, Közösségi oldalak. 

 

Összességében bizonyos értelemben hasonló képet mutat ez a kérdés a 9. kérdéssel egyetemben. 

A felhasználók kevésbé elégedettek a szolgáltatásainkkal.  Ennek egyik a oka, hogy nem tudnak 

róla, vagy tudnak róla, de nem használják. 

 

Milyen gyakran használja a következő szolgáltatásokat, lehetőségeket?  

(Könyvek, folyóiratok, szakdolgozatok, e-szakdolgozatok, médiaboxok, PC/internet, 

adatbázisok, Fénymásolás/szkennelés/nyomtatás, tanulóboxok, tájékoztatás, OPAC, 

elektronikus vizsgák, könyvtárhasználati órák, kutatásmódszertan órák, adatbázishasználati 

órák, PATLIB, Európai Dokuemntációs Központ, Gyerekkuckó, Kutatószoba bérlés, egyéb 

(könyvbemutató, kiállítás) 
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Sötétkék: Naponta 

Piros (Narancssárga): Hetente 

Sárga: Havonta 

Zöld: kevésbé gyakran 

Lila: tud róla, de nem használja 

Világoskék: Nem tudom

 

 

A kérdőívet kitöltők fele az, aki naponta, hetente, vagy havonta használja a nyomtatott 

információs-forrásokat (könyvek, folyóiartok, szakdolgozatok). A maradék másik fele a 

válaszolóknak vagy ritkán, vagy nem használja, esetleg nem tudom választ jelölt meg. 

Napi szintű használat leginkább a PC, Internet használat, adatbázishasználat kapcsán volt 

jellemző. 

A következő lehetőségek esetén a válaszadók kiemelkedő része jelölte a Nem tudom 

lehetőséget: Kutatószobák bérlése, Adatbázishasználati órák, Gyerekkuckó, Európai 

Dokumentációs központ. 

Levonható következtetés, hogy  ezeket az utóbb felsorolt szolgáltatásokat érdemes jobban 

reklámozni, célzott felhívásokat készíteni. 

 

Amennyiben használja a szolgáltatást, mennyire elégedett vele? 

(Az előző kérdéssel megegyező szolgáltatások esetén kértük itt is a véleményt). (Értékelés: 1 

legkevésbé elégedett, 5 teljes mértékben elégedett, Tud róla, de nem használja, Nem tud róla) 
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A válaszadók kérdésenként (folyóiratok, könyvek, szakdolgozatok, e-szakdolgozatok) 

szolgáltatásai tekintetében 50%-ban elégedettek. A fennmaradó 50%, vagy nem használja, 

vagy nem tudja jelölést választotta többnyire. 

Az elektronikus szolgáltatások (adatbázishasználati órák, OPAC), valamint a könyvtári terek 

(szoba bérlés, gyerekkuckó, egyebek) esetében nagyobb részt válaszoltak Nem tudom-al. 1/3 

részt voltak elégedettek. 

Jövőbeni szolgáltatásokkal, könyvtár állományával, könyvtárosokkal 

kapcsolatos kérdések, hallgatói vélemények 
 

Használná-e a következő tervezett szolgáltatásokat?  

(Kvízest, szülinapi party, gyerekparty, gyerektábor, sport lehetőségek, Stresszfal, 

Szabadulószoba, Zenei programok, Szakdoga-para(kölcsönözz ki egy könyvtárost), Open 

Science, Tudománymetriai konzultáció, Családfakutatás, Utazóklub, Zöld délután 

(környezetvédelmi programok), Helló tudomány (tudományos bemutatók, prezentációk) 
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 Az ábrából látható, hogy 60% felett a Szabadulószoba, Szakdoga-para, Utazóklub 

szolgáltatást jelölték meg. 

 50% felett a Kvízestet, Sportolási lehetőségeket, Stresszoldó sarok lehetőségeit, Open 

Science szolgáltatást, valamint Zenei programokat szeretnék kipróbálni. 

 40% feletti gyakorisággal jelölték a hallgatók a személyes tudománymetriai 

konzultációt, Helló Science szolgáltatást. Ezen kívül  a szobabérlést is javasolták. 

A válaszadók, angol könyvklub-ot is szeretnének, valamint szolgáltatásokról egy átfogó 

tájékoztatást. Ezt szabadszavas válaszban jelölték meg. 

Láthatóan tetszenek nekik a felvázolt szolgáltatási lehetőségek. Amennyiben ezek bevezetésre 

kerülnek, a leggyakrabban választottakkal érdemes foglalkoznia elsősorban a SZE-EKL-nek.  

 

 

 

Mennyire elégedett a könyvtárban elérhető dokumentumtípusok választékával? 

(Nyomtatott szakirodalom, elektronikus szakirodalom, magyar nyomtatott folyóirat, külföldi 

nyomtatott folyóiratok, magyar adatbázisok, nemzetközi adatbázisok, nyomtatott 

szakdolgozatok, elektronikus szakdolgozatok, elektronikus oktatási segédanyagok, PhD 

dolgozatok) 1: csalódott, nem elégedett; 5:teljesen elégedett. 
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A könyvtári állományunkkal kapcsolatban meglehetősen vegyes válaszokat kaptunk. 

23 válaszadóból közel 10 fő közepesen, jelentősen, vagy teljesen elégedett a nyomtatott, 

elektronikus könyvállománnyal, idegen nyelvű folyóiratokkal, és az elektronikus oktatási 

segédanyagokkal. Azonban a fennmaradó 13 fő nem elégedett, vagy nem tudom lehetőséget 

jelölte, vagy tud róla, de nem használja. 

 

A nyomtatott és elektronikus szakdolgozatok esetén, valamint a PhD dolgozatok, nemzetközi 

vagy magyar adatbázisok, valamint magyar nyomtatott folyóiratok esetén a válaszadók mintegy 

50%-a Nem tudom lehetőséget jelölte meg. 

 

Elmondható, hogy bizonyos könyvtári lehetőségek, dokumentum-típusokkal kapcsolatban elég 

megosztó válaszok érkeztek. Sajnos a nemzetközi szakirodalmi kínálatunkon akár nyomtatott, 

akár elektronikus módon egyaránt tudjuk, hogy lenne mit fejleszteni. A forráshiány miatt ez 

nehezebben megy. Nemzetközi adatbázisok beszerzése is fontos lenne, hogy minél szélesebb 

körű tartalmat tudjunk kínálni. A másik jelentős következtetés, hogy nem elég az igénykehez 

fejleszteni a könyvtár teljes állományát, hanem megfelelően kell tudni terjeszteni a külföldi 

hallgatók körében. 

 

 

 

 

 

Mennyire elégedett a könyvtárossal?(Szakértelmével, segítőkészségével, udvariasságával, 

nyelvi készségeivel) (Értékelje 1-től 5-ig terjedő skálán: 1 egyáltalán nem elégedett; 5 teljes 

mértékben elégedett.) 
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A szakértelem, segítőkészség, udvariasság tekintetében 10-13 fő teljes mértékben, 3-4 fő 

majdnem teljes mértékben elégedett. Közepes mértékben 1-5 fő elégedett. A fennmaradó 1-4 

fő egyáltalán nem, vagy kis mértékben elégedettek a könyvtárosokkal. 1-3 fő pedig Nem tudom 

válasz lehetőséget jelölte meg. 

Az első három szempont tekintetében tehát látszik, hogy alapjában véve a külföldi hallgatók 

elégedettek a könyvtárosokkal.  

Megosztó tényező a nyelvi készségek kérdése. Ebben az esetben 12 fő egyáltalán nem, vagy 

éppen, hogy, illetve közepes mértékben volt elégedett. 4 fő nem tudom lehetőséggel válaszolt. 

7 fő közel teljes mértékben, vagy teljesen volt elégedett. 

A nyelvtudás fejlesztése fontos feladat a kollégák körében. A válaszadók válaszai azért voltak 

megosztóak, hiszen nem mindegy melyik kollégától tudott segítséget kérni a hallgatók. Az EKL 

munkatársai közül 2-3 fő tud olyan mértékben angolul kommunikálni, amely a külföldi 

hallgatók számára is megfelelő. Bár az elmúlt években a kevésbé beszélő kollégáknak is volt 

lehetőségük angol nyelvi tanfolyamon részt venni, továbbra is lényeges a nyelvi ismeretek 

folyamatos fejlesztése, frissítése.  

 

 

Az összes könyvtári alkalmazottal elégedett? (Nyitott kérdés, vélemény megadására volt 

lehetőség) 

12 fő elégedettségét fejezte ki. Voltak olyan személy is, aki jelezte, hogy csak 2-3 emberrel 

elégedett. Itt is felvetették az angol nyelvtudás hiányát, valamint, hogy szakami tudás sem 

teljesen megfelelő. Válaszadók közül jelezték azt is, hogy előfordult, hogy nem tudott angolul 

kommunikálni a könyvtáros kollégával, amikor kérdése lett volna. Egy kitöltő jelezte, hogy 

néha rendben, van minden, néha nem, tehát, hogy bizonyos szempontból olykor elégedett, 

olykor nem. 

 

Az angol nyelvvel kapcsolatos problémák, tehát az előző kérdés alapján itt is felvethetők. A 

fentebb említettek itt is érvényesek. 
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Mennyire volt elégedett a szolgáltatásokkal a szükséghelyzet miatti bezárás alatt? (1-csalódott 

(nem elégedett); 5: nagyon elégedett) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 -26 % egyáltalán nem voltak elégedettek, vagy közepesen voltak elégedettek. 13% közel 

teljesmértékben elégedett.  30% Nem tudom választ adta meg. A fennmaradó 5 % inkább nem, 

(kevésbé) volt elégedett. 

A korlátozások rajtunk kívül álló okok voltak. Igyekeztünk minden információt az angol nyelvű 

honlapunkon megosztani. Természetesen a személyes szolgáltatásink nem működtek, így a 

terek nem álltak rendelkezésre a hallgatóknak. Online módon tudtak segítséget kérni. A honlap 

tájékoztatásait valószínűleg kevésbé figyelik a külföldi hallgatók. A jövőben érdemes a 

közösségi média felületeinken angol nyelven is megosztani tartalmakat. 

 

Milyen szolgáltatásokat hiányolt a SZE-EKL-ben a rendkívüli zárva tartás alatt?(szabadszavas 

válaszadás volt lehetséges) 

 

Sokan a könyvkölcsönzést, tanulást, szoba kibérlését, tanulószobákat hiányolta. Páran jelezték, 

ha nagyon jó lenne, ha nyitnánk. Volt, aki alapvető nyitva tartási időt is hosszabbra venné. 

Ketten sportszolgáltatást is hiányolták, bár ilyennel nem rendelkezünk még.  
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Egyéb hozzászólások, javaslatok: 

Elsősorban az újraindítást javasolták. Továbbá a nyitva tartási időt a külföldi gyakorlathoz 

hasonlóan szeretnék (éjjel-nappal is akár). Jelezték, hogy sokkal több angol nyelvű irodalom 

lehetne. Ezeken kívül volt egy hallgató, aki külön étkezésre alkalmas teret is szívesen 

használna, mert ez is egy jó gyakorlat például Litvániában. Továbbá több csoportos tanulásra 

alkalmas helységet is szeretnének. 

 

 

A nyitva tartási időnket kisebb mértékben már bővítettük, de humán erőforrás hiányában éjjel-

nappal nem tudunk nyitva lenni.  A terek (tanuló terek elkülönítése, étkezéshez helyszín) 

tekintetében még nem fogalmaztunk meg konkrét terveket. Inkább stresszoldó sarok kialakítása 

kezdődött meg, és sportoló sarok létrehozásán gondolkodunk. 
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Összegzés, következtetések 
 

 

A külföldi hallgatók válaszairól mindig elmondható, hogy nagyon beszédes. Ők az a használói 

csoport, akik nem félnek kifejteni véleményüket. 

Meglévő szolgáltatásaink tekintetében láthatóvá vált, hogy inkább  a klasszikus helyben 

használat, fénymásolás, vagy könyvkölcsönzés lehetőségeket használják. A külföldi hallgatók 

válaszaikban jelezték, hogy szeretnének informálódni a többi szolgáltatásról és színesebb 

külföldi szakirodalmat elérni.  

Szolgáltatásink közül a számítógépek működése és a fénymásolás/szkennelés/nyomtatás 

sokszor akadozva működik, ezért sajnos előfordulhatnak kellemetlenségek, ami a válaszokban 

is tükröződött. 

A nyitva tartási idő valószínűleg a közeljövőben nem fog bővülni, mivel ehhez vagy humán 

erőforrás, vagy pénz hozzárendelése lenne szükséges. Jelen helyzetben ez nem kivitelezhető. 

Összességében, amin lehet, természetesen a jövően igyekszünk változtatni és a külföldi 

hallgatók igényeire is felkészülni. 

Lehetséges jövőbeni szolgáltatásokkal kapcsolatosan változatos válaszokat kaptunk a felvetett  

interaktív programlehetőségek - kvízest, szabadulószoba, sportolási lehetőség - mellett, 

tudománymetriai, szakdolgozat tanácsadási szolgáltatásokat is igénybe vennének a diákok. 

A könyvtárosokkal kapcsolatos vélekedés összességeb jelentős mértékben pozitív volt, főként a 

nyelvi tudást jelölték meg hiányosságként. 

 

Megvalósítható tervek: 

Forrásainkhoz mérten az angol nyelvű szakirodalmi állományunkat igyekszünk bővíteni. 

Nyelvi képzésben a kollégák részt tudnak venni. Szolgáltatásinkról a jövőben érdemes még 

több szóbeli információátadást tenni, illetve írásbeli rövid összefoglaló anyagokat készíteni. A 

reklám és a hatékony nyelvi kommunikáció fontos feladat, illetve az elkövetkezőkben 

bevezetésre kerülő szolgáltatások hatékony és sikeres működtetése. 

 

Következtetésként elmondható, hogy a kérdőív  jól reprezentálta az eddigi és az újonnan 

felmerülő kéréseket, tapasztalatokat. Nagy segítségünkre válik, hogy alkalmazkodni tudjon a 

SZE-EKL csapata a nemzetközi trendekhez, igényekhez. A jövőben is érdemes folytatni az 

ilyen jellegű használói elégedettségmérést. 

 

 

 

 

  

 

 

 


