Könyvtári Figyelő
elektronikus kérdőív

A kérdőív kitöltése önkéntes
Kedves Kolléga!

Szerkesztőségünk szeretné felmérni a Könyvtári Figyelő olvasóinak véleményét a folyóiratról és
elektronikus változatának használatáról.
Kérjük, hogy válaszával segítsen minket abban, hogy véleményét figyelembe véve dönthessünk a
folyóirat fejlesztéséről és elektronikus használatának átalakításáról.
A kérdőív kitöltésének utolsó dátuma: 2012. szeptember 30.
A kérdőív kitöltése kb. 15-20 percet vesz igénybe.
Köszönjük a segítségét!
1. Az Ön neme:
□ Férfi
□ Nő
2. Mi az Ön születési éve?

3. Hol él?
□ A fővárosban
□ Megyeszékhelyen
□ Városban
□ Községben
4. Mi az Ön legmagasabb szakmai végzettsége?
□ Középfokú vagy emelt szintű könyvtárosi szakképzettség
□ Főiskola vagy BA diploma
□ Egyetem vagy MA diploma
□ Tudományos fokozata is van
□ Felsőfokú végzettségű, nem könyvtár szakon
5. Mi az Ön foglalkozása, beosztása?
□ Könyvtáros (vezető beosztásban)
□ Könyvtáros (nem vezető)

□ Könyvtáros-tanár
□ Felsőoktatási intézményben oktat
□ Könyvtár szakos egyetemi/főiskolai hallgató
□ Nyugalmazott könyvtáros
□ Egyéb, éspedig:
6. Melyik változatát használja a Könyvtári Figyelőnek?
□ Inkább a nyomtatottat
□ Inkább az elektronikusat
□ Mindkettőt
7. Milyen gyakran szokta olvasni a Könyvtári Figyelőt?
□ Rendszeresen
□ Alkalmanként
□ Ritkán
□ Nem szoktam olvasni.
8. Milyen más könyvtári szaklapot szokott olvasni?

9. Hogy jut a Könyvtári Figyelőhöz?
□ Előfizetője
□ A munkahelye/könyvtára fizeti elő
□ Egyéb módon, éspedig:
10. Hogyan szokta olvasni a Könyvtári Figyelőt?
□ Az egész számot alaposan átnézem, átolvasom.
□ Gyorsan átlapozom, tájékozódom, beleolvasok a cikkekbe.
□ Akkor használom, ha szükségem van rá egy téma kidolgozásakor.
□ Egyéb, éspedig:
11. Szakmai munkájában miben veszi hasznát a Könyvtári Figyelőnek?
(Több válasz is megadható)
□ általános szakmai tájékozódásban
□ szakmai továbbképzésben
□ konkrét feladat elvégzése előtti anyaggyűjtésben
□ szabadidő eltöltésében
□ egyéb, éspedig:
12.

Milyen rovatokat szokott olvasni a folyóiratban és milyen rendszerességgel?

Tanulmányok rovat
□ rendszeresen
□ alkalmanként
□ soha
Múltunkból vagy Műhely – alkalmi rovatok
□ rendszeresen
□ alkalmanként
□ soha
Kitekintés rovat
□ rendszeresen
□ alkalmanként
□ soha

Könyvismertetések
□ rendszeresen
□ alkalmanként
□ soha

Külföldi folyóirat-figyelő (referátumok)
□ rendszeresen
□ alkalmanként
□ soha
13. Voltak-e az elmúlt két-három évben megjelent számokban az Ön számára érdekes, emlékezetes, hasznos írások)? (Megemlítené a szerzőt és/vagy az írás témáját? Nem kell pontos
adatokat megadnia!)

14.

Milyen témát, milyen tartalmú rovatot, esetleg tematikus számot javasolna, amit
szívesen olvasna? (Kérjük, röviden írja le!)
□ milyen témá(ka)t?

□ milyen rovatot?

□ milyen tematikus számot?

15.

Van-e javaslata a folyóirat nyomtatott változatának tartalmi, formai változtatására?
(Kérjük, röviden fejtse ki!)

16. Mennyire elégedett a Könyvtári Figyelő elektronikus (http://ki.oszk.hu/kf) változatával?
(A teljes szöveg jelenleg 1990-ig kereshető vissza)
□ Megfelelő
□ Áttekinthetőbb szerkezetet szeretnék
□ Egyéb javaslata van:

17.

Igényli-e a folyóirat
□ 1990 előtti lapszámainak digitalizálását?
□ elektronikusan kereshető repertóriumát?

A szerkesztőség nevében köszöni a segítségét
Kovács Katalin felelős szerkesztő (kovacs@oszk.hu)

Küldés

