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TELJESÍTMÉNYMUTATÓK VIZSGÁLATA ZALA MEGYE 
 HÁROM KÖZKÖNYVTÁRÁBAN 

 
 

Az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiumának könyvtári minőségbiztosítási 
projektje lehetőséget biztosított arra, hogy Zala megye három könyvtárában (Deák 
Ferenc Megyei Könyvtár, Fejér György Városi Könyvtár és József Attila Városi 
Könyvtár) az egységesen minőségi szolgáltatások kialakítása érdekében megvizsgáljuk 
a teljesítménymutatók alkalmazásának lehetőségét, mivel megyénk könyvtáraiban még 
nem kezdődött el a minőségbiztosítás bevezetése. Ahhoz a célhoz, hogy a 
könyvtárhasználó minden könyvtárban azonos minőségű szolgáltatáshoz juthasson 
hozzá, meg kell vizsgálni a különböző könyvtárak mennyiségi és minőségi kritériumait, 
ezeket össze kell hasonlítani, értékelni. 

A vizsgálatot három, hasonló szolgáltatásokkal rendelkező, hasonló keretek 
között működő (két városi és egy megyei) könyvtár vett részt. Az összehasonlítást 
nagyban segíti, hogy mindhárom könyvtár egyazon integrált rendszert használ 
(TextLib), így a statisztikai adatszolgáltatás azonos rendszerből történik. 

A vizsgálatokat egy mérési programterv alapján végeztük, az elmúlt 5 esztendő 
(2002-2006). statisztikai adatainak összehasonlításával, és közösen kiválasztott mérések 
két mintavételi hónap adatai alapján. 

Az elmúlt öt év statisztikai adatai alapján vizsgált teljesítménymutatók: 
I. A közönség mint használó 
II. A kölcsönzés népszerűsége 
III. A személyes használat népszerűsége 
IV. A személyes használat költsége 
V. A  használókra vetített költség 

 
Mintavételi hónapok adatai alapján mért teljesítménymutatók: 

VI. Helyben használat intenzitása 
VII. A könyvtárközi kölcsönzés hatékonysága 
VIII. Tárgyi eszközök kihasználtsága 
IX. Az ülőhelyek kihasználtsága 

 
 
I. A közönség mint használó 
 
A vizsgált mutató azt határozza meg, hogy a könyvtárak szolgálandó 

közönségéből mennyi a könyvtárhasználók százalékos aránya. 
A mutatót a könyvtárak egészére alkalmaztuk.  A mutató kiszámításához az 

MSZ ISO 11620:2000 szabvány B2.1.1 pontja, és az e szabvány alapján készült  
Teljesítménymutatók a magyar könyvtári rendszerben c.  ajánlás l. pontja  útmutatásait 
használtuk. 

Alkalmazott módszer:  A/B*100  ahol   „A” a  regisztrált használók  száma a 
szolgálandó közönségből,  „B” a szolgálandó közönség száma. 

Az alábbi táblázatokban az elmúlt 5 év (2002-2006) statisztikai adatait 
hasonlítottuk össze könyvtáranként. 
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 Szolgálandó közönség 
ÉV 

Regisztrált használók száma 
éves száma 

 DFMK FGYVK JAVK DFMK FGYVK JAVK 
2002 7772 5029 4969 62079 21944 62079 
2003 8032 5078 4585 62158 21803 62158 
2004 7323 4983 4799 62148 21739 62148 
2005 6562 4902 4878 61814 21069 61814 
2006 6104 6033 4675 60174 21418 60174 

összesen 35 793 26 025 23 906 308 373 107 973 308 373 
 

A három könyvtár adataiból kiszámított könyvtárankénti mutatót az alábbi 
táblázat tartalmazza. 

 
Könyvtár Mutató

  
Deák Ferenc Megyei 

Könyvtár 12 

Fejér György Városi 
Könyvtár 24 

József Attila Városi 
Könyvtár 8 

 
A mutatókból megállapítható, hogy Keszthelyen a Fejér György Városi 

Könyvtárban a lakosság 24% -a tagja a könyvtárnak, Zalaegerszegen ezt az arányt a két 
könyvtár együttesen sem adja ki (Deák Ferenc Megyei Könyvtár 12 %, József Attila 
Városi Könyvtár 8 %). 

 

A közönség mint használó
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A könyvtárak szolgálandó közönségének meghatározásához a könyvtárak 
székhelyének évenkénti lakosság számát használtuk. Így tettünk a Deák Ferenc Megyei 
Könyvtár esetében is, egyrészt mert a megyei könyvtárak szolgálandó közönségének 
meghatározásához nincs egyértelműen meghatározott irányelv, másrészt azért, mert egy 
– 2004-ben végzett – kérdőíves vizsgálat  megállapította, hogy a megyei könyvtár 
használói 75%-ban a város lakói közül kerülnek ki. 

Az összehasonlított adatokból megállapítható, hogy az átlagos könyvtárhasználat 
százalékos aránya Keszthelyen, a Fejér György Városi Könyvtárban a legmagasabb, 
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24%, Zalaegerszegen a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban 12% míg a József Attila 
Városi Könyvtárban 8%. 

Az adatok elemzésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy Zalaegerszegen több 
„közművelődési” könyvtár is működik a város különböző pontjain, míg Keszthelyen a 
városi könyvtár egyedül látja el ezt a feladatot. 

Az évenkénti mutatókat vizsgálva könyvtáranként eltérő tendencia figyelhető 
meg.  A Fejér György Városi Könyvtárban a könyvtárhasználat viszonylag stabilnak 
mondható 2005-ig, ezt követően egy emelkedő tendencia figyelhető meg. A József 
Attila Városi Könyvtárban 2003-ban egy kisebb visszaesés tapasztalható, a többi mutató 
viszonylag stabil könyvtárhasználatot jelez. A kisebb visszaesést a könyvtár – felújítási 
munkák miatti - fél éves zárva tartása okozta. Ekkor emelkedett meg kissé a Deák 
Ferenc Megyei Könyvtár beiratkozott olvasóinak száma, amit egy fokozatosan 
csökkenő könyvtárhasználati tendencia követ. Ennek lehetséges okait további 
vizsgálatokkal kell meghatározni. 

A mutató 0 és 100 közötti egész szám, az optimális érték a 100 felé tart. Ennek 
ismeretében  a kapott eredmények mindhárom könyvtár esetében azt mutatják, hogy 
továbbra is komoly figyelmet kell fordítani a szolgáltatások folyamatos 
népszerűsítésére, reklámozására. 

 
II. A kölcsönzés népszerűsége 

 
A mutató rávilágít a kölcsönzés és a szolgálandó közönség egymáshoz való 

viszonyára, tehát arra, a szolgálandó közönség milyen százalékban használja a 
gyűjteményeket. Meghatározza az egy főre jutó kölcsönzések számát, megmutatja az 
adott kölcsönzési állomány népszerűségét és az állomány minőségét. 

Meghatározásához mindhárom könyvtár összes kölcsönzését vettük figyelembe, 
tehát az egész könyvtárra alkalmaztuk. 

A mutató kiszámításához az MSZ ISO 11620:2000 szabvány B2.4.2. pontja, és 
az e szabvány alapján készült  Teljesítménymutatók a magyar könyvtári rendszerben c.  
ajánlás l1. pontja útmutatásait használtuk. A vizsgálatba a könyvtárközi kölcsönzéseket  
nem számítottuk be. 

Alkalmazott módszer: A/B  ahol : „A” a szolgálandó közönség kölcsönzéseinek 
éves száma,  „B” a szolgálandó közönség éves létszáma. 

A vizsgált könyvtárak statisztikai adatait (2002-2006) az alábbi táblázatok 
tartalmazzák. 

 
Szolgálandó közönség 

ÉV 
Kölcsönzések éves száma 

éves száma 
Mutató 

  DFMK FGYVK JAVK DFMK FGYVK JAVK DFMK FGYVK JAVK 
2002 76984 38749 22875 62079 21944 62079 1,24 1,77 0,37 
2003 58917 42217 13102 62158 21803 62158 0,95 1,94 0,21 
2004 53625 38813 24011 62148 21739 62148 0,86 1,79 0,39 
2005 48878 36716 22621 61814 21069 61814 0,79 1,74 0,37 
2006 37899 35566 14327 60174 21418 60174 0,63 1,66 0,24 

Összesen 276 303 192 061 96 936 308373 107 973 308373 0,9 1,78 0,31 
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A kölcsönzés népszerűsége
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A diagramból leolvasható az is, hogy a kölcsönzés népszerűsége eltérő arányban 
ugyan, de mindhárom könyvtárban csökkenő tendenciát mutat. Ez egyrészt mutatja a 
könyvtárhasználati szokások változását, másrészt a dokumentumkínálat helyzete is 
nagymértékben hozzájárul a kölcsönzési produktivitás visszaeséséhez. Érdemes 
megvizsgálni a dokumentumvásárlási keret alakulását a vizsgált periódusban. Látható, 
hogy jelentősen visszaesett a dokumentumvásárlás a Fejér György Városi Könyvtárnál 
és a Deák Ferenc Megyei Könyvtárnál. A József Attila Könyvtár esetében nem 
beszélhetünk visszaesésről, inkább némi emelkedés mutatkozik. Itt nem is figyelhető 
meg olyan nagymértékű visszaesés a kölcsönzésekben. 
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A legnagyobb csökkenést a kölcsönzés népszerűségében a Deák Ferenc Megyei 
Könyvtárnál tapasztaljuk, annak ellenére, hogy 2006-ban emelkedett a dokumentum 
beszerzési kerete. Azonban ha jobban megvizsgáljuk e keret összetételét, kiderül, hogy 
ebből jelentős összeg pályázati forrásból adódott, amit a könyvtár nem saját 
állományának bővítésére fordíthatott (Nagy Könyv–pályázat, kistelepülések könyvtári 
ellátása). Ha ezt az összeget (2,5 mFt) levonjuk, látható a különbség, az egyre csökkenő 
rendelkezésre álló pénzeszköz. 
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A dokumentumok számának csökkenése a nem megfelelő kínálathoz, az pedig a 
kölcsönzési kedv visszaszorulásához vezethet. Természetesen nem szabad figyelmen 
kívül hagyni az olvasási kedv, és az ezzel együtt járó olvasási szokások megváltozását 
sem. 

A mutató figyelmen kívül hagyja a könyvtárakra egyre inkább jellemző 
távhasználatot, ami jellemzően mutatja a könyvtárhasználati szokások megváltozását. 

 
III. A személyes használat népszerűsége 

 
A mutató célja, hogy a személyes használatot viszonyítsa a szolgálandó 

közönség létszámához. A mutató meghatározásával megtudhatjuk, hogy a vizsgált 
városokban  mennyi a könyvtárakat  személyesen  használók aránya. 

A mutatót a könyvtárak egészére alkalmaztuk.  A mutató kiszámításához az 
MSZ ISO 11620:2000 szabvány B2.1.3. pontja, és az e szabvány alapján készült  
Teljesítménymutatók a magyar könyvtári rendszerben c.  ajánlás 3. pontja  útmutatásait 
használtuk. 

Alkalmazott módszer:  A/B 
Ahol  „A” a személyes használatok éves száma, és „B” a szolgálandó közönség 

létszáma. 
Az alábbi táblázat adatai az elmúlt 5 év (2002-2006) statisztikai 

adatszolgáltatása  alapján  készültek. 
 

  Személyes használatok  Szolgálandó közönség létszáma   Mutató   
ÉV éves  száma               
  DFMK FGYVK JAVK DFMK FGYVK JAVK DFMK FGYVK JAVK 

2002 140 916 61 807 63 440 62079 21944 62079 2,27 2,82 1,02 
2003 129 775 61 500 30 717 62158 21803 62158 2,09 2,82 0,49 
2004 125 587 58 286 55 291 62148 21739 62148 2,02 2,68 0,89 
2005 118 560 56 541 50 793 61814 21069 61814 1,92 2,68 0,82 
2006 98 510 51 037 48 697 60174 21418 60174 1,64 2,38 0,81 

összesen: 613 348 289 171 248 938 308 373 107 973 308 373 1,99 2,68 0,81 
 

A kapott mutatók értékének vizsgálatakor megállapíthatjuk, hogy a 3 könyvtár 
közül a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban a legmagasabb a mutató értéke 
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(2,68) ezt a Deák Ferenc Megyei Könyvtár követi (1,99), a legalacsonyabb a mutatója a 
József Attila Városi Könyvtárnak (0,81). 

 

A személyes használat népszerűsége
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A grafikon nagyon szemléletesen mutatja az évenkénti személyes használat 
alakulását a vizsgált  három helyszínen.  A  2003-tól induló csökkenő tendencia  egyre 
intenzívebben  jelentkezik a Deák Ferenc Megyei Könyvtárnál és a Fejér György Városi 
Könyvtárnál. A József Attila Városi Könyvtár esetében 2003-ban  mutatkozik nagyobb 
fokú visszaesés, de ez a könyvtár fél éves zárva tartására vezethető vissza.  Az ezt 
követő években azonban itt nem csökken  olyan nagymértékben a személyes használat 
mint a másik két könyvtárnál. Az ok itt a könyvtárhasználati szokásokban keresendő, 
mivel a könyvtár művelődési házzal egy épületben található, és a látogatók  nagyobb 
számban veszik igénybe, elsősorban a helybenhasználatot, a folyóiratolvasót. A felújítás 
során beszerelt légkondicionáló berendezés és a felújított könyvtári terek növelték a 
könyvtár használatát. A mutató itt sem veszi figyelembe a folyamatosan növekvő 
távhasználatot. Érdemes azonban e használat alakulását is megnézni.  A statisztikai 
adatszolgáltatás 2003 óta  kéri  ezt  az adatot,  így csak az elmúlt 4 évet  tudjuk 
vizsgálni. 

 

       ÉV Távhasználatok éves száma 

 DFMK FGYVK JAVK 
2003 7850 5544 1997 
2004 13390 5286 5857 
2005 140310 5474 6046 
2006 233823 11736 17066 

 
 
Szembetűnő, hogy mindhárom könyvtárnál egyre markánsabban jelentkezik a 

távhasználat, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert jelzi a könyvtárhasználat  
átstrukturálódását, és részben  választ ad a  személyes használatok számának 
csökkenésére. 
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IV. A személyes használat költsége 
 
 

A mutató segítségével megállapíthatjuk, hogy a könyvtár szolgáltatásainak 
költsége hogyan viszonyul a könyvtárlátogatásokhoz. Hasonló szerepkörű, küldetésű 
könyvtárakat hasonlít össze a költségek azonos számítása alapján. 

A mutató kiszámításához az MSZ ISO 11620:2000 szabvány B2.1.4. pontja, és 
az e szabvány alapján készült  Teljesítménymutatók a magyar könyvtári rendszerben c.  
ajánlás 4. pontja  útmutatásait használtuk. 

Alkalmazott módszer: A/B, ahol „A” az éves költség, „B”  a személyes 
használatok éves száma. 

Az alábbi táblázat az elmúlt 5 év (2002-2006) statisztikai adatait és az ezekből 
kiszámított mutatókat tartalmazza. 

 
 A személyes használatok 

ÉV 
Éves költség 

              éves száma  
Mutató 

 DFMK FGYVK JAVK DFMK FGYVK JAVK DFMK FGYVK JAVK
2002 118 143 43 301 44 371 140 916 61 807 63 440 0,84 0,70 0,70 
2003 144 135 53 574 57 498 129 775 61 500 30 717 1,11 0,87 1,87 
2004 141 916 56 156 55 563 125 587 58 286 55 291 1,13 0,96 1,00 
2005 152 873 64 519 59 317 118 560 56 541 50 793 1,29 1,14 1,16 
2006 153 867 56 537 54 207 98 510 51 037 48 697 1,56 1,11 1,11 

összesen 710 934 274 087 270 956 613 348 289 171 248 938 1,16 0,95 1,11 
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A kapott mutatók felhasználásával készült grafikonról az olvasható le, hogy a 

Deák Ferenc Megyei Könyvtárban a legmagasabb a személyes használat költsége, s ez a 
tendencia folyamatosan nő. A Fejér György Városi Könyvtárnál 2005-ig emelkedő 
tendenciát látunk, majd egy kicsi csökkenés tapasztalható, ami összefüggésben van 
azzal, hogy ekkor nőtt a könyvtárba beiratkozottak száma, s ugyanakkor csökkent az 
éves költség. A József Attila Könyvtár esetében kiugróan a 2003-as év szerepel, de  erre 
magyarázattal szolgál a fél  éves zárva tartás, mikor kevesen használták a könyvtárat.  
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A személyes használat költségének alakulását jobban megérthetjük, ha 
megvizsgáljuk a személyes használatok alakulását és azt viszonyítjuk a könyvtárak 
összes használatához. 

 

A személyes használatok alakulása 
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Egy egymásnak látszólag ellentmondó tendenciát láthatunk, egyrészt csökken a 
személyes használat, másrészt intenzíven növekszik a könyvtárakat távolról használók 
száma (internet, e-mail, telefon). Ezt a tényt nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert a 
távhasználatoknak is van – mégpedig igen jelentős – költsége, amely a könyvtárakat 
terheli. 
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V. Használókra vetített költség 
 
 

A mutató célja, az éves  költség összevetése a személyes  használók éves  
számával.  A kapott mutató arra használható, hogy meghatározzuk az egy használóra 
jutó költséget,  értékeljük az adott könyvtár költséghatékonyságát  a különböző 
időszakokban, illetve összehasonlítsuk azonos küldetésű könyvtárakkal azonos 
költségszámítás mellett. 

A mutató kiszámításához az MSZ ISO 11620:2000 szabvány B2.1.2. pontja, és 
az e szabvány alapján készült  Teljesítménymutatók a magyar könyvtári rendszerben c.  
ajánlás 2. pontja  útmutatásait használtuk. 

Alkalmazott módszer:  A/B , ahol  „A” az éves költség, „B” a használók éves 
száma. 

Az alábbi táblázat az elmúlt 5 év (2002-2006) statisztikai adatait  és az abból 
kiszámított mutatókat tartalmazza. 

 

                    Éves költség Személyes használók   Mutató   

ÉV                     éves száma         
  DFMK FGYVK JAVK DFMK FGYVK JAVK DFMK FGYVK JAVK 

2002 118 143 43 301 44 371 7 772 5 029 4 969 15,20 8,61 8,93
2003 144 135 53 574 57 498 8 032 5 078 4 585 17,95 10,55 12,54
2004 141 916 56 156 55 563 7 323 4 983 4 799 19,38 11,27 11,58
2005 152 873 64 519 59 317 6 562 4 902 4 878 23,30 13,16 12,16
2006 153 867 56 537 54 207 6 104 5733 4 674 25,21 9,86 11,60

összesen 710 934 274 087 270 956 35 793 25 725 23 905 19,86 10,65 11,33
 
 

A kapott értékeket több tényező is befolyásolja. Az adatokat a könyvtárak éves 
statisztikai adatai alapján  adtuk meg, így az éves költség tartalmazza a teljes fenntartói 
finanszírozást és a könyvtárak  éves pályázaton nyert támogatásait is. Eltérések 
adódhatnak az egyes könyvelési módszerekben is. A vizsgált három könyvtár közül 
kettő városi könyvtár  míg a Deák Ferenc Megyei Könyvtár megyei feladatokat   lát el. 
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A legmagasabb értéket a Deák Ferenc Megyei Könyvtárnál tapasztalhatjuk, s ez 
az érték folyamatos emelkedést mutat. A két városi könyvtár mutatója változó, kisebb 
ingadozásokat mutat. 
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Érdemes megvizsgálni a 
könyvtárak költségvetéseinek 
alakulását is. A Deák Ferenc 
Megyei Könyvtár költségvetése 
mutat ugyan némi emelkedést, de 
ez sem éri el az infláció mértékét. 
A két városi könyvtárnál a 
költségvetés csökkenő tendenciát 
mutat. Ugyanakkor figyelembe 
kell venni azt a tényt is, hogy a 
városi könyvtárak esetében a 
könyvtárhasználók száma nem 
csökken jelentősen, sőt 
Keszthelyen még emelkedést is 
mutat. 
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távhasználatok különösen a Deák 
Ferenc Megyei Könyvtárban 
jelentősek, hiszen a könyvtár 
honlapján számos népszerű 
adatbázis található. Ezt 
támasztják alá a statisztikai 
adatok is, amelyek jelentős 
emelkedést mutatnak. 
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Az alábbi mutatók kiszámításakor a mintavételi hónapok méréseit használtuk fel, 
amit mindhárom könyvtárban azonos időben határoztunk meg. A mintavétellel 
következtethetünk a könyvtárak éves könyvtárhasználati szokásaira, de valójában az 
adott időszak tényleges használatait határozza meg. 

 
 

VI. A helyben használat intenzitása 
 

A mutató célja, hogy a helyben használt dokumentumok számát viszonyítsa a 
helyben használatok számával. Meghatározza, hogy egy személyes használatra mennyi 
helyben használt dokumentum jut. 

A mutató kiszámításához az MSZ ISO 11620:2000 szabvány B2.2.5 pontja, és 
az e szabvány alapján készült  Teljesítménymutatók a magyar könyvtári rendszerben c.  
ajánlás 6. pontja  útmutatásait használtuk. 

Alkalmazott módszer: A/B, ahol „A” a helyben használt dokumentumok száma, 
„B” a személyes használatok száma. 

 
A méréseket az év három hónapjában, januárban, márciusban és júniusban két –

két hétig végeztük a könyvtárakban. A mérés eredményeként kapott mutatókat az alábbi 
táblázat tartalmazza: 

 

Mérési idő 
Helyben használt dok. 

száma 
Személyes használatok 

száma Mutató 
  DFMK JAVK FGYVK DFMK JAVK FGYVK DFMK JAVK FGYVK 
jan.15-27. 3976 1052 1834 1856 594 2695 2,14 1,77 0,68 
márc.19-30 3564 1541 1949 1949 755 2342 1,82 2,04 0,83 
júni. 11-23 1929 556 1428 1301 427 1642 1,48 1,3 0,86 
összesen 9469 3149 5211 5106 1776 6679 1,81 1,7 0,7 

 
A helyben használt dokumentumok számánál a nyomtatott dokumentumokat 

vettük figyelembe; könyveket, folyóiratokat, a szabadpolcról levett, de ki nem 
kölcsönzött dokumentumokat. Az adatok a gyermek és felnőtt részlegek közös adatait 
tartalmazzák. 
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A fenti grafikonok mutatják a helyben használt dokumentumok és a személyes 
használat alakulását a vizsgált időszakokban. A legkiegyensúlyozottabb a Fejér György 
Városi Könyvtár, itt a nyári hónapban sem esik vissza egyik vizsgált adat sem. A Deák 
Ferenc Megyei Könyvtár esetében a január a leginkább hangsúlyos időszak, ami a 
vizsgaidőszakkal magyarázható. 

Célszerű lenne egy következő vizsgálat alkalmával a különböző területeken is 
megvizsgálni a helyben használat intenzitását, hogy mely területek a legnépszerűbbek, 
leginkább látogatottak. Összességében megállapítható, hogy a folyóirat-olvasó 
mindenhol nagyon népszerű, de az olvasóterem használata is jónak mondható.  

 
 

VII. A könyvtárközi kölcsönzés hatékonysága 
 
 

A mutató célja, hogy meghatározza a könyvtárközi kölcsönzés hatékonyságát 
egy adott könyvtárban, illetve összehasonlítsa hasonló könyvtárak e tevékenységét. 
Meghatározza azon dokumentumok arányát, amelyeket a használói igényekhez igazított 
időn belül könyvtárközi kölcsönzéssel szereztek be a használók számára. 

A mutató kiszámításához az MSZ ISO 11620:2000 szabvány B2.5.1 pontját, és 
az e szabvány alapján készült  Teljesítménymutatók a magyar könyvtári rendszerben c. 
ajánlás 15. pontja  útmutatásait használtuk. 

Alkalmazott módszer A/B*100, ahol „A” a mérési időszakban megkapott 
dokumentumok száma, „B” a mintavételi időszakban kért dokumentumok száma 
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Mérési 
idő 

Megkapott 
dokumentumok száma

Kért dokumentumok 
száma Mutató 

  DFMK JAVK FGYVK DFMK JAVK FGYVK DFMK JAVK FGYVK 
február 61 10 30 65 14 46 93 71 65 
május 34 6 10 37 8 13 91 75 76 
összesen 95 16 40 102 22 59 92 73 70 

 
 

A mintavételi időszak 1-1 hónap könyvtárközi forgalmát vizsgálta a három 
könyvtárban. A vizsgálat során nem tettünk különbséget abban, hogy a keresett művet a 
könyvtár beiratkozott olvasója kérte-e, vagy más könyvtár. Ennek oka, hogy a három 
könyvtár közül egyedül a Deák Ferenc Megyei Könyvtár ODR tagkönyvtár, így ide 
több kérés érkezik más könyvtáraktól is, míg a másik két könyvtár saját olvasói kéréseit 
továbbítja. 

A mutató értékelésénél figyelembe kell venni, hogy az optimális érték 100 felé 
tart, és a vizsgált könyvtárak mindegyikének 70% feletti a mutatója. A vizsgálat során 
megállapítást nyert, hogy a könyvtárakban -néhány kivételtől eltekintve- a kérés 
beérkezésének napján továbbítják is azt, és a küldő könyvtárak a lehető legrövidebb 
időn belül teljesítik. A gyorsaságban nagyon fontos szempont, hogy a kéréseket e-
mailben továbbítják, és sok esetben elektronikus úton jön a kért dokumentum. 
Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy a megemelkedett 
postaköltség átterhelése következtében drasztikusan csökkent a szolgáltatást 
igénybevevők száma. 

 
 

VIII. Tárgyi eszközök kihasználtsága 
 
 

A mutató célja, hogy meghatározza, hogy egy adott könyvtár tárgyi eszközei 
mennyire kihasználtak. A mutató meghatározza azt is, hogy a vizsgálat idején meglévő 
tárgyi eszközökből mennyi a használatban lévők aránya. A mutató kiszámításához az 
MSZ ISO 11620:2000 szabvány B29.2 pontja, és az e szabvány alapján készült 
Teljesítménymutatók a magyar könyvtári rendszerben c. ajánlás 17. pontja útmutatásait 
használtuk. 

A mutatót eszköz-fajtánként kell vizsgálni, két alkalmazható módszerrel: 
I. A/B*100, ahol „A” a vizsgálat idején használatban lévő tárgyi eszközök 

száma, „B” az eszközfajta teljes száma 
Amennyiben az  eszközfajtából csak eggyel rendelkezik a könyvtár, az 

alkalmazott módszer: 
II.  A/B*100, ahol „A” a foglalt mérési eredmények száma, „B” az összes 

vizsgálati alkalom száma. 
A vizsgálat ideje: 2007. február 5-február 17. 
2007. május 14- május 26. 
A vizsgált tárgyi eszközök közül csak azok használatát mértük, amelyek 

mindhárom könyvtárban megtalálhatóak. Ezek: számítógépek, fénymásoló, nyomtató. 
Számítógépből természetszerűen több is rendelkezésre áll a könyvtárakban, míg 
fénymásolóból és nyomtatóból mindhárom helyszínen csupán egy áll a használók 
rendelkezésére. 
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A számítógépek kihasználtsága nagyon érdekes képet mutat, amit nagyon jól 

mutat az alábbi két diagram. 
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A felhasználók rendelkezésére álló számítógépek száma a legmagasabb a Deák 
Ferenc Megyei Könyvtárban (23 db) ugyanakkor itt a legkisebb a százalékos 
kihasználtságuk is (22%). A József Attila Városi Könyvtárban a számítógépek száma 
már kevesebb, (16 db) de a kihasználtságuk már növekszik (32%). A Fejér György 
Városi könyvtárban a legkevesebb a használatban lévő számítógépek száma, (8 db) de 
kihasználtságuk itt a legmagasabb (67,5). 

Mindhárom könyvtár esetében megfigyelhető volt, hogy az internetet használták 
legnagyobb arányban, és kevésbé az olvasói OPAC-okat. Ez részben azért van, mert a 
könyvtárak katalógusait interneten keresztül is megnézhetik, illetve az OPAC helyi 
használatához legtöbbször a könyvtáros segítségét is igénybe veszik a felhasználók. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

DFMK JAVK FGYVK

Fénymásoló és nyomtató kihasználtsága 

Fénymásoló 
Nyomtató

 
 

A fénymásolók kihasználtságának vizsgálatakor megállapítható, hogy 
Zalaegerszegen a két könyvtár együttesen produkálja azt a mutatót, amit a keszthelyi 
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könyvtár egymaga. Ennek oka abban keresendő, hogy mindhárom könyvtár csak saját 
dokumentumából vállal fénymásolást, így a könyvtári dokumentumokból történő 
másolást a Fejér György Városi Könyvtárnak egyedül kell megoldania, míg 
Zalaegerszegen ez megoszlik. Mindkét városban léteznek ugyan egyéb fénymásoló 
helyek is, de a csak könyvtárakban meglévő dokumentumokat ott nem lehet lemásolni. 
Ezt a helyzeti előnyt jól használják ki a vizsgált könyvtárak. 

 
IX. Az ülőhelyek kihasználtsága 

 
A mérés célja, a könyvtári ülőhelyek kihasználtságának mérése. A mutató 

meghatározza, hogy a vizsgálat idején mennyi a foglalt ülőhelyek aránya. A mutató 
kiszámításához az MSZ ISO 11620:2000 szabvány B2.9.3 pontja, és az e szabvány 
alapján készült  Teljesítménymutatók a magyar könyvtári rendszerben c.  ajánlás 18. 
pontja  útmutatásait használtuk. 

Alkalmazott módszer A/B*100, ahol „A” a vizsgálat idején az elfoglalt 
ülőhelyek száma, „B” az összes ülőhely száma. 

A vizsgálat időpontja megegyezik a tárgyi eszközök vizsgálatának időpontjával. 
A mintavételkor három ülőhelytípust vettünk figyelembe: 

• Ülőhely asztalnál vagy munkaállomásnál tárgyi eszköz 
használatához; 

• Ülőhely asztalnál vagy munkaállomásnál tárgyi eszköz nélkül; 
• Ülőhely kötetlen tevékenységhez. 

Az alábbi diagram mutatja az ülőhelyek százalékos arányait az egyes 
könyvtárakban. 
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asztal felszerelés 
nélkül asztal felszereléssel 

DFMK   11%  28%   25% 
JAVK   21%  8%   35% 

FGYVK   20%  14%   56% 
 
 

Az adatokat vizsgálva megállapítható, hogy míg a Deák Ferenc Megyei 
Könyvtárban a legmagasabb százalékban az asztalokat felszerelés nélkül használták, 
(olvasóterem) addig a másik két könyvtárban az asztalokat felszereléssel (számítógép) 
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használták. A kötetlen tevékenységhez használt ülőhelyek esetében a kapott mutató 
viszonylag alacsony a vizsgált időszakban, ennek egyik lehetséges oka, hogy ebben az 
időpontban egyik könyvtárban sem volt rendezvény. Az ülőhelyekkel kapcsolatos képet 
tovább árnyalná, ha a vizsgálatot kiterjesztenénk külön a gyermek és külön a felnőtt 
részlegekre. 

 
 

Összegzés: A vizsgált statisztikai adatok alapján meghatározott 
teljesítménymutatók ismeretében következtetéseket tudunk levonni a három könyvtár 
működésének jellemzőiről. Megállapítható, hogy az itt leírt irányok megegyeznek az 
országos trendekkel. A beiratkozott olvasók száma könyvtáranként változó tendenciát 
mutat, s ott, ahol csökkenés állapítható meg, további vizsgálatokat kell végezni az okok 
felderítésére. A kölcsönzés és ezzel együtt a személyes használat mindenhol csökkenő 
tendenciát mutat. Egyre növekszik ugyanakkor a könyvtárak távolról történő használata, 
amely a könyvtárosoktól és a könyvtáraktól új munkamódszerek, új szolgáltatások 
kialakítását kívánja meg. A mintavételi időszakokban végzett mérések esetében 
tendenciákat nem, vagy csak kis mértékben állapíthatunk meg, hiszen ezek a mérések 
egy adott időpontra vonatkoztathatóak csupán. Ahhoz, hogy a kapott adatokból további 
következtetéseket tudjunk levonni, a mérések ismétlésére, és azok összehasonlítására 
lesz szükség. 

Szükségesnek látszik továbbá a teljesítménymutatók folyamatos figyelése és 
értékelése mellett egy átfogó, a használókat megszólító felmérés elvégzése, hogy 
még árnyaltabb képet kaphassunk a felmerülő igényekről, és az elégedettség 
mértékéről. 

 
          Tóth Judit 
 
 

 
 
 

 
        Mozgókönyvtári szolgáltató hely Nemesszentandráson 




