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Használói 
igény
(félelmek)

Szorongások és félelmek Magyarországon - Friedrich-Ebert-Stiftung – Policy Solutions, 2021. máj.



A könyvtárban,
kifejezett, és  
azonosított 
használói igény

?

A válaszadók közel 30% nem észlelt 
konkrét igényt a gazdasági / pénzügyi 
/ ügyviteli területen

Több észlelés a gyengébb 
könyvtárlátogató középkorosztály 
esetében 



Észlelések főként a nemritka 
számítógépes oktatás kapcsán 
jelentkeznek

Úgy tűnik: nem fejeződik ki / nehezen 
észlelhető a pénzügyi igény

Azonosított 
használói 
igény



Használói igények után…
A KÖNYVTÁRAK OLDALA



Akik tapasztalnak konkrét igényeket
Sok hasonló igény (az előző diagram arányait visszatükrözve)

Ügyfélkommunikáció - bizalmi légkör kérdése: 

„Sokan nehezen tudják kifejezni kéréseiket is.” 
„Öltözködés, beszélgetés során elmondják a problémáikat.” 
„…általában nehézséget okoz valakinek, hogy megszólítson a kérdésével, problémájával.”

Intézményközi kommunikáció kérdése: 

„… más hivatali intézményekből hozzánk irányítják az embereket. Például voltak olyanok akiket a 
kórházból ideküldtek, hogy mi majd segítünk regisztrálni az oltásnak. (…) Másrészt az 
intézmények közötti teljes kommunikáció hiánya. Megtudnánk egymás életét, munkáját 
könnyíteni, de kommunikáció nélkül aligha fog működni.”



Válaszadók: 3/4-ében kis közkönyvtárakban dolgozó, használókat közvetlenül ismerő könyvtárosok



Jelen állapot: a válaszadók könyvtárainak 30%-ában van valamennyi tapasztalat és valamennyi bizonytalan gyakorlat

?



Akkor tehát…
A FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI



Fejlesztési igény
10-20% fejlesztene elkötelezetten; 
kb. 1/3 zárkózik el 

60%-nak jól esik a biztatás

14-en jelentkeztek névvel 
együttműködésre, főként községből, 
kisvárosból 



Következtetések
1. Még nem csapódik le jelentős igény, de valamilyen szintű érdeklődést a válaszadók 72%-a 

jelzett; vö.: Tamkó Sirató Károly: Rejtély c. verse

2. A felmért félelmek (FES-PS, 2021) erre összpontosítanak

3. Jövőben várhatóan megerősödő könyvtári igényt csíphetünk fülön (proaktivitás!)

4. Közösségépítési látens igény (a személyes igények eredményesebb azonosítása érdekében)

5. Az (ügyfél)kommunikáció fejlesztése látszik meghatározónak (bizalomteremtés)

6. Pilot projekthez van elegendő törekvő könyvtáros a kisebb településeken

7. Indokolt a központi + helyi szolgáltatás kombója (robusztusság + testre szabott észlelés és 
kínálat)
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Kérdés, észrevétel…
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MIKULASG@GMCONSULTING.HU • WWW.MIBEINFO.HU • 30 239-2293


