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A Somogyi-könyvtár honlapjának megújításához segítséget kértünk olvasóinktól, hogy 

mondják el véleményüket, ötleteiket weboldalainkról. A felmérés 2021. március 18-tól április 15-ig 

online módon zajlott, 168 olvasónk töltötte ki a honlapunkra vonatkozó kérdőívet. 

 

1., Válaszadó olvasóink többsége heti és havi rendszerességgel látogatja oldalainkat (55,4%), ennél 

rendszeresebben, naponta, hetente többször 25,1%, és 19,6 % inkább ritkán, alkalmanként keresi fel 

honlapunkat. 

 

 

2., Az eszközhasználatot tekintve olvasóink inkább asztali számítógépről (82,7%) használják a 

honlapot, de magas a mobileszközökről használók száma is (60,7%) 
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3., Válaszadó olvasóink többsége Google Chrome böngészővel nyitja meg a könyvtár honlapját 

(68,9%), nagyjából fele ennyien használják a Mozilla Firefox böngészőt (32,9%) is. A többi böngészőt 

a fentiekhez képest jóval kevesebben jelölték meg. 

 

 

4., Honlapunkat legtöbben a könyvtári katalógusban való keresés céljából keresték fel (140 fő), és 

119 fő elégedett volt az ott talált információkkal. A válaszadók közül 103 fő a hosszabbítás miatt 

látogatott el honlapunkra (85–en elégedettek voltak), 97 fő különböző adatokat keresett a könyvtárról 

és a fiókokról (93 fő elégedett volt). 

Nagyjából egyforma arányban adtak le a Könyv(tár)Pontra kéréseket (79/69 fő elégedett), kerestek 

információkat a programokról (76/66), és a könyvtári szolgáltatásokról (65/56 fő elégedett). Ezen kívül 

a következő célokat jelölték még meg olvasóink: 
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könyvtári beiratkozásról (48/42 fő elégedett), 

új könyv ajánlókról (28/25 fő elégedett), 

tanulási célokról (12/16 fő elégedett), 

digitális könyvtárról (26/22 fő elégedett), 

kikapcsolódásról (28/24 fő elégedett), 

szakmai célokról (24/30 fő elégedett), 

és a honlapunkról, mint kiindulópontról (11/21 fő elégedett) nyilatkoztak a kérdőíveken. 

 

A 4. kérdésre adott válaszokban van egy kis anomália: egy-egy pontnál a használók száma kevesebb, 

mint az elégedett használók száma. Ez adódhat esetleg abból, hogy csak az egyik kérdésre adtak 

választ. 

 

5., Van-e még olyan konkrét téma, funkció, szolgáltatás, amit szívesen látna a Somogyi-könyvtár 

honlapján? 

 

Olvasóink közül 48–an válaszoltak a feltett kérdésre, igen változatos ötleteket kaptunk, amelyek közül 

kiemelkedő számban a könyvajánlók iránti igény jelent meg. 

 

–Bestseller könyvek kikölcsönzése, listája külön, hogy ha valaki előbb szeretne hozzájutni, ne kelljen 

várnia rá. Online kölcsönzés ne csak a vírushelyzet alatt, ha valakinek nincs ideje bemenni és 

szétnézni. 

–Online előjegyzés 

–beiratkozás megújítása gyorsan, egyszerűen, elektronikus fizetési lehetőséggel, esetleg e-mail/sms 

értesítő a lejáró tagságról, mellesleg a beiratkozás folyamata is feleslegesen bonyolult, többszörösen 

elkérik ugyanazokat az adatokat, kézzel le kell írnom, amit már egyszer az okmányomról begépeltek.  

–Az előjegyzett/félretett könyvek jelzése a rendszerben, és esetleg egy gyorsfoglalási funkció, amivel 

le lehet foglalni egy könyvtárba éppen visszakerülő könyvet, még aznapi átvétellel. 

–Kiadványokról szóló recenziók, ajánlók linkjei. Vagy: egy-egy téma, probléma köré szerveződő 

könyvek ajánlása. A könyvtárállományba frissen bekerült kiadványok ajánlása. 

–Fényképes (a kölcsönözhető könyvekről, dokumentumokról) katalógus. 
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–Egy más által kikölcsönzött könyvet le lehessen foglalni, hogy visszahozatala esetén értesítsék a 

foglaló személyt és tegyék félre számára. Erre 1 napot kap, utána mindenkinek szabad a könyv. 

–Ifjúsági szolgáltatások, külön ifjúsági ajánló és játék 

–hozzáférés a könyvtár teljes digitalizált állományához 

–Online katalógus - kedvencek funkció. Vagy nem tudom használni vagy valami hiba van, mert több 

könyvet is bepakoltam (bejelentkezve), de jelenleg üres a lista (bejelentkezve). 

–Nekem nagyon megfelelt eddig is a levelezőlistán kapott információ. Hiszen több honlapot is  

–Az Arcanum (és ha vannak: más, hasonló) adatbázis(ok) szabad elérését. 

–Főoldalról lehessen elérni az online hosszabbítást, ne kelljen sok almenü lépcsőin keresztül odajutni 

- http://www.sk-szeged.hu/web/konyvkiraly/konyvajanlo oldalon nem tudunk ajánlót küldeni, mert 

egyik helyesen beÍrt captcha kódot se fogadta el a rendszer. Szívesen olvasnánk a hármom felsorolton 

kívül több, régebben leadott könyvajánlót is. ha lenne egy gomb, ami oda vezet,pl. további 

könyvajánlók. - Legyen harmonizálva a honlapon és a FB oldalon megadott nyitvatartás - 

http://www.sk-szeged.hu/web/konyvkiraly/hirek az eredményeknél jó lenne, ha konkrét pontszámok is 

látszanának, fotó a birodalmi tagokról (szülői hozzájárulással) - http://www.sk-

szeged.hu/munkatarsak , fénykép a könyvtárban dolgozó emberekről - a galériában friss képek, évek 

és események szerint sorba rendezve, amik a könyvtár rendezvényein készülnek - nincs "back to the 

top" gomb - nincs a Főoldalon "vélemények" rész 

–Könyvajánló újonnan megjelent könyvekről vagy könyvajánló a könyvtárban megtalálható egy-egy 

könyvről. Esetleg bloggerek könyvekről szóló tartalmai. 

–Nem tudom, hogy van-e (nem kerestem kifejezetten), de esetleg lehetne a könyvajánlókon kívül a 

társasjátékokat, egyéb elérhető/ kölcsönözhető tartalmakat is kiemelni, ajánlani, mert sokan lehet nem 

is tudják, mi minden elérhető a könyveken kívül. Például a nyitólapra felsorolni az elérhető tartalmakat 

(társasjátékok, diafilmek, stb.) linkkel az ajánlóhoz (mondjuk havonta egy játékról), vagy az 

aloldalhoz, ahol megtalálható a választék, még ha ezek nem is kölcsönözhetők. 

–Új könyvek ismertetői 

–Szívesen megnézném az egyes kategóriákban a 100-as toplistát, vagyis a leggyakrabban kölcsönzött 

könyveke listáját havi bontásban akár visszamenőleg is. Az új könyveknél lehet sokfelé találni hasonló 

listát több platformon, de a régi könyveknél is hasznos lenne, ha az ember tanácstalan, hogy melyiket 

kölcsönözze ki az adott témában, kategóriában.  

több könyvajánló 
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–Könyvfutár: futár hozza ki a könyveket, ha könyvtár pont nincs pl, de később is jó lenne!!  

számítógépkezelés alapfokon és továbbképzés 

–könyvajánló 

–Képszerűen elrendezett, interaktív eseménynaptár. 

–Csongrád-Csanád megyei írók, költők, festők, fényképészek könyvei és róluk ismertetés. 

–Nyelvtanulást segítő applikációk 

–Hiányzó könyvek beszerzését lehessen javasolni (ha van ilyen funkció, akkor az ötlet tárgytalan, de 

én nem leltem) 

–A kamaszoknak szóló könyvajánlókból sosem elég. A helytörténeti, családtörténeti érdekességeket is 

szívesen olvasom 

–Több könyvajánlót a gyerekeknek korosztályonként, moly.hu-val kapcsolódás 

–Nem használt könyveket otthonról be lehetne vinni, könyvtár menhely, otthon porosodó vagy esteleg 

már nem aktuális könyvek amiket mi már nem tudunk használni.  

–Könyvfoglalás, előjegyzés, tagság hosszabítás online 

–A könyvtáros dolgozókról fényképes bemutatkozást szívesen látnék. Egyelőre csak név alapján lehet 

írni nekik és megtudni, hogy melyik részlegen dolgoznak. De ha csak látásból ismerünk egy kedves 

könyvtárost, nem tudjuk beazonosítani, ki ő név szerint. 

–Üdv! Hasznos lenne egy olyan rendezési lehetőség az OPAC felületen, az Összetett keresésen belül, 

amely segítségével az utoljára állományba vett könyvek lennének legelőre sorolva (függetlenül attól, 

hogy már kölcsönözhetők-e), így a legfrissebb művek kerülnének a lista tetejére. Például: A mai napon 

(03.27.) 280 tétel található, amelyekre a következő paraméterek illenek: - típus: könyv - megjelenés 

éve: 2021-2022 Ez a szám naponta bővül az állományba vett, de még nem kölcsönözhető 

dokumentumokkal. Az egyre gyarapodó tételek közül nehéz kiszúrni azokat, melyek korábban még nem 

voltak az állományban, mivel jelenleg csak a megjelenés éve alapján lehet rendezni a találatokat. 

Köszönöm! 

 

6., Melyek azok a nehezen megtalálható tartalmak a honlapon, melyeket gyorsan, akár 

közvetlenül a nyitólapról szeretne elérni?  
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Olvasóink közül 48–an válaszoltak a feltett kérdésre, kiemelkedően sokan az online katalógust, a 

hosszabbítást szeretnék elérni közvetlenül a nyitólapról (30 válasz), többen a nyitvatartást, a 

programokat és a beiratkozással kapcsolatos információt említették. 

 

–Könyv keresés, rendelés leadása, mert azt csak e-mailből tudom legtöbbször kikeresni 

–Katalógus 

–Online hosszabbítás 

–katalógus 

–könyvtári szolháltatások, programok, tanfolyamok 

–Fiókkönyvtárak elérései, telefonszámok, katalógus 

–Online katalógusban való keresés jól látható, kiemelt helyen 

–beiratkozással kapcsolatos lehetőségek 

–hosszabbítás és katalógus jobban szem előtt legyen, praktikusabb program kalendár 

–A Szeged folyóirat aktuális számát/archívumát jobban kiemelném. 

–Programok 

–Bejelentkezés/hosszabbítás, könyvtárpont (itt sokat segitene, ha a katalógusban csak be kéne jelölni 

a könyvet (ráklikkelni), es nem kéne külön bepötyögni az összes adatot) 

–Hosszabbítás, könyvismertetők. 

–Minden könyv. 

–Katalógus  

–Gyermekkönyvtár oldala 

–A keresés a honlapon keresőmotor nem igazán praktikus. Több fontos információ nagyon mélyen 

található a menürendszerben. Pl: vadi új könyvek. 

–Adatbázis 

–kölcsönzés-hosszabbítás 

–digitalizált adatbázisok, gyűjtemények, pl. Vasváry-gyűjtemény, helytörténet, régi fotók, 

dokumentumok stb. hiánytalan listája 

–Corvina 

–A központi katalógus 

–Keresés, online hosszabbítás, fiókkönyvtárak aloldalai 

–A KSZR könyvtárak katalógusa 
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–Nyitvatartás, beiratkozás, katalógus 

–Olvasójeggyel kapcsolatos ügyintézés lehetne központibb helyen, oldalt nagyon elveszik. 

bejelentkezés 

–az online hosszabbítás 

–Könyvtárpontra rendelés 

–Nyereményjátékok/kvízek, - programok, - egyéb elérhető/kölcsönözhető tartalmak (könyveken kívül) 

–Elérhetőség, nyitva tartás, rendkívüli/aktuális információk, programok, könyvtár látogatásával 

kapcsolatos információk 

–katalógus, hosszabbítás 

–Könyvhosszabbítás 

–Nehezen találtam meg, hogy pontosan hogyan, milyen számon hívhatom fel a könyvtárat olvasói 

kérdéssel. 

–hírek, események, új könyvek, nyitvatartás 

–Minden ott van, csak nem átlátható. Inkább túl sok dolog van ott, nincsenek hangsúlyok. 

–Katalógus és hosszabbítás. 

–Keresés a katalógusban, kölcsönzés hosszabbítása, könyvek előjegyzése 

–online katalógus 

–A programok és a katalógusok fontosak, azok most is jól elérhetők.  

–digitális könyvtár, online meghosszabbítás 

–könyv kölcsönzés 

–online katalógus, bejelentkezés az online katalógusba, bár most látom, hogy ott van. :) 

–A nyitólapon szerepel a katalógusban keresés és a hosszabbítás funkciója, de kissé nehezen látható - 

vagy jobban felhívnám rá a figyelmet, vagy fentebbre raknám akár a jobb felső sarokba. 

–Nyitvatartási Idő és kölcsönzés szabályok  

–online hosszabítás 

–Az online hosszabbítás funkció 

–Alapadatok-címek, telefonszámok, emailcímek; katalógus 

–Állásajánlat  
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7., Válaszadóink többsége logikus felépítésűnek találja mostani honlapunkat, gyorsan megtalálják, 

amit keresnek. 

 

8., Olvasóink körében a honlap megjelenésével kapcsolatban a legnagyobb egyetértés abban van, hogy 

a megjelenés összhangban van a tartalommal, valamint a színvilág is megfelelő, és a szöveg 

áttekinthető. 

Amiben inkább nem értenek egyet állításunkkal, az a letisztult dizájn, amely honlapunkat most 

jellemzi. 
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9., Ön milyen változtatásokat javasolna a Somogyi-könyvtár honlapjával kapcsolatban? 

 

Olvasóink közül 66–an válaszoltak a feltett kérdésre, közülük a legtöbben a honlap 

áttekinthetőségén, változtatnának (17 válasz), valamint a fenti kérdéssel összhangban a dizájnon 

(12 válasz). Többen megemlítették a katalógusunkban való kereshetőséget, valamint azt, hogy 

katalógusunk nincs eléggé „szem előtt”. Amit még említettek: honlapunk mobil eszközre 

optimalizálása, a gyermekkönyvtár és a fiókkönyvtárak könnyebb elérése. 

 

–Egyszerűbb keresés, legfontosabb információk állandóan elérhetőek legyenek 

–Legyen könnyebben áttekinthető. Nehezen igazodom el a honlapon.  

–Színesebb legyen,ne barna 

–Modernebb dizájn, kevesebb, jobban tagolt információk 

–Kölcsönzés menüpont gyorsabb elérése és a keresésé 

–Jobb keresőfelület a honlapon, és talán ikonos (szimbólumos/képes) elrendezés 

–A nyitólapon megjelenő "zöldes információs doboz-ajánló" felejtős. A felső menüsor 

"szöveghalmazát" tovább lehetne szűkíteni, nem ilyen mértékben "ráömleszteni" az érdeklődőkre. A 

nyitólapra kiemelni az érdeklődő! (NEM a könyvtár) szempontjából fontos dolgokat: online 

katalógushoz való elérés, rendezvények+kiállításokhoz keresési mező, könyvajánlók, nyitvatartás, 

elérhetőségek, a könyvtár belső tereinek térképe, fiókkönyvtárak elérhetőségei. 

–Letisztultabb felületre lenne szükség. 

–hosszabbítás és katalógus jobban szem előtt legyen (telefonon a hosszabbításért szinte teljesen le kell 

görgetni...); praktikusabb program kalendár (pl. látom "táblázatszerűen" hogy melyik nap mi lesz, 

nem úgy kell összevadászni) 

–Funkciók terén megfelelőnek tartom. Dizájn tekintetében a következőket javasolnám: betűméretek 

növelése (esetleg más betűtípus), a szövegkép szellősebbé tétele, általánosságban is több üres tér 

használata (ezáltal kicsit letisztultabb összkép), illetve a nyitóoldalon kicsivel talán kevesebb szín 

és/vagy jobb kontrasztok. 

–Mobilos megjelenítést is tartsák szem előtt 

–Más könyvtárak anyagának bekérési lehetősége! 
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–Kevesebb információ elhelyezése a honlap felső részében, több fehér terület és a szöveg megfelelő 

elosztása. A fő funkciók, információk letisztult kiemelése a főoldalon, a bannerek számának 

csökkentése. Modern, könnyen használható mobilnézet. 

–Frissebb dizájn, mobilra optimalizált változat. 

–Új dizájn 

–Színesebb, részletesebb. 

–felhasználóbarátabb honlapot szeretnék 

–A katalógusban keresést és a hosszabbítást a jelenlegi jobb oldalról a középpontba helyezném: már 

a friss hírek elé, legelőre. 

–Ha keresek egy könyvet, akkor a részletek ne előugró ablakban jelenjen meg. 

–Én a katalógusban szoktam elakadni van amikor egy könyvet ad csak meg pedig tudom ,hogy sokkal 

több van 

–Fiatalítás, egyszerűsítés 

–Legyen áttekinthetőbb, kevesebb menüponttal. 

–Több (gyermek)könyv ajánlót szívesen olvasnánk/néznénk 

–kicsit kevesebb info egyszerre 

–digitalizált állomány és digitalizált gyűjtemények szembetűnő elérhetősége 

–Más betű típus.nagyobb betűk 

–Valahogy túl sok minden van rajta, vagy csak nehezen áttekinthető - súlyozni kellene, vagy egy 

praktikusabb, korszerűbb dizájn jobban strukturálna... 

–Ez nehéz téma, mert nagyon sok a megjelenítendő információ, így a kuszaságot elkerülni nem könnyű. 

Időt kell szánni az oldal megismerésére. Ez a felmérés jó, de tény, ha hogy csak az tötli ki, aki hasznája 

az oldalt és ennek megfelelően valószínűleg már túljutott a kezdeti nehézségeken. Bár, mindig van új 

felismerés. Én legtöbbet a Corvinát használom, a honlapot kb. csak a linkért keresem fel vagy aktuális 

könyvtárpont nyitvatatrtás hírekért a jelen helyzetben. Corvina viszont néha csak a fejlesztő számára 

érthető hibaüzenetet ad és eléggé rejtve vannak a lehetőségek. Ehhez jó lenne egy "használati 

útmutató" (de lehet, hogy ez is van, csak még nem találtam meg).  

–A nyitó oldalon nehéz eligazodni, túl zsúfolt, csak alapos böngészés és hozzászokás után találom meg 

rajta a keresett funkciókat, menüpontot. Célszerű lenne átstrukturálni és a most nyitó oldalon lévő 

információkat lenyíló menük pontjai alá rendezni. A nyitó oldalon nyitva tartás, elérhetőségek, 

katalógus elérhetősége, hosszabbítás szerepelhetne. A kevesebb több jegyében. 
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–Se a dizájnnal, se az összhanggal kapcsolatosan nem jeleztem semmit. De örülök, ha még szebb lesz.  

–Túl sok apró információ van a kezdő oldalon, ezeket inkább átgondolt menüpontokba kellene tenni. 

–A kezdőoldalon egyszerre sok információ jelenik meg (egymás melletti elrendezésben), ami miatt picit 

nehezebben áttekinthető az oldal.  

–Ami tetszik: a nyitólapon a "hírforgó" (a kiemelt eseményekről, programokról, fontosabb aktuális 

hírekről) Amin változtatnék: mobilon böngészve a megjelenő szekciók sorrendje - fentre tenném a 

"hírforgó" alá a katalógusban való keresést, hosszabbítást, fiókkönyvtárak, gyermekkönyvtár linkjét 

és legalulra pl. a pályázatokat, virtuális sétát, szegedi programokat (ami nem szorosan kapcsolódik a 

könyvtárhoz, viszont hasznos). 

–Harmonikus/modern színkombináció, modern/új logóval összhangban levő megjelenés 

–Kevesebb menüpontot, információt tennék ki a főoldalra, mert így átláthatatlan. A menüpontokon 

beül könnyebb eligazodni. A slide részre csak egy-egy képet tennék csak ki, az oldalt található 

menüpontok zavarosak. Szerintem elég lenne 5 db menüpont a főoldalra: főoldal, bemutatkozás, 

események, szolgáltatások és galéria. Átláthatóbb lenne. Színvilágban zavaros, a kék, a narancs, a 

más színű maci.. Szerintem a narancs-fehér oldalhoz a sárga és piros, esetleg zöld árnyalatai vagy a 

szürke jobban illene, kellemesebb lenne a szemnek. 

–legyen sokkal egyszerűbb 

–nem record, hanem találat az, ami előjön kereséskor 

–Másik design  

–Több színt kellene használni, hogy jobban elkülönüljenek a fontos információk. Nagyobb betűkkel, a 

fontosakat, híreket a fő oldalon külön akár megjelölve.  

–Felhasználóbarátabbá kellene tenni: a látogatók által leginkább keresett funkciók legyenek azonnal 

láthatóak a főoldalon, a ritkán látogatott dolgok, pl. gdpr, partnerek, stb. mehet a láblécbe, de a 

központi katalógus, az aktuális információk, programok, egy szuper és intuitív kereső:), stb. azonnal 

az ember keze ügyében legyen. A mobilos változatban is. A gyermekkönyvtárat nagyon szeretik a 

gyermekeim, de eddig soha nem klikkeltünk rá az odavezető linkre, mert nem sejtettük, hogy érdemes. 

Valahogy így kéne a linket feliratozni: Varázslatos mesekuckó, látogass el a virtuális 

gyermekkönyvtárba, Gyermekkönyvtári kalandozó, vagy bármi, ami azt sugallja, hogy érdemes 

kattintani. 

–Katalógus a főoldalra. Tagoltabb, egyértelműbb tartalom megjelenés. 
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–Színesebb, mozgalmasabb, kis videóképek, humoros képes könyvtáros történetek is, érdekes könyvek, 

a legolvasottabbak Európában, vagy a világon. (Ezeknek magyar fordítása kapható e, ha idegennyelvű 

dokumentum.) 

–Maradjon ilyen jó 

–a gyakran használt funkciók ne legyenek elrejtve, több kattintással, nehezen elérhető helyen :) 

–Megszoktam, szeretem, nem javaslok változtatást. Esetleg a dizájn lehetne más egy kicsit.  

az egyes fiókkönyvtárak könyveit könnyebben kereshetővé lehetne tenni(kereséskor ne kelljen minden 

alkalommal újra kijelölni az adott fiókkönyvtárat) 

–A könyvet kölcsönözni kívánók szemével kellene megközelíteni a feladatot. 

–Sajnos nem tudok/akarok ilyet mondani, ami nekem fontos, másnak lehet hogy nem. A keresőbe jó 

lenne ha nem kellene félni, hogy eltűnnek a könyvek a Kedvencekből, illetve jó lenne, ha a fiókokhoz 

kapcsolható lenne, és így el is lehetne menteni. Uram bocsá' bejelentkezés után az eddigi kölcsönzések 

alapján ajánlhatna könyvet. Ez főleg persze ebben az online világban lenne hasznos, de én biztos 

megnézném amúgy is.  

–A betűméretezés lehetne nagyobb a jobb olvashatóság végett; a különböző "fülek" (A könyvtárról, 

Szolgáltatások, Katalógusok stb.) alatti felsorolás kissé zsúfoltnak tűnik, emiatt a keresés 

hosszadalmas lehet a kevésbé gyakorlott felhasználóknak. A kereséshez használható a Keresés a 

honlapon funkció is, de a felugró ablakban az első három találat valamilyen reklám, ezután következik 

csak a könyvtárral kapcsolatos releváns információ. Ez a kereső funkció szerintem fejlesztendő, illetve 

ezt is jobban látható helyre tenném. 

–Színesebb honlap több kép Szegedről  

–Cookie tájékoztató elfogadása után már másnap, ha újra belépek, megint kéri. Amennyiben 

elfogadom, legyen érvényes min. 1 hónapig és ne kelljen állandóan kattintgatnom rá. 

–Legalább a színeket egységesíthetnék. 

–Egyszerűsítés, túl sok információ, alhonlapok 

 

10., Van kedvenc kulturális honlapja? Melyik az és miért? (Kérjük, másolja ide a webcímét!) 

 

Olvasóink közül 32–en válaszoltak a feltett kérdésre: 

–Moly.hu 

–Www.ek.szte.hu 
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–mersz.hu - gyorsan, könnyen megtalálom, amit keresek, "Kedvencek" funkció, letisztult, áttekinthető 

felület 

–Papageno.hu, WMN magazin, fidelio.hu 

–moly.hu konyves.blog.hu 

–Aktuálisan talán a Vajdasági Magyar Digitális Archívumot emelném ki; könnyen átlátható, letisztult, 

vizuálisan is kellemes benyomást kelt: https://www.vamadia.rs/ 

–https://www.szepmuveszeti.hu/ 

–https://mng.hu/ 

–Fidelio.hu, Papageno.hu, Újságmúzeum.hu, stb. Sok ahsonló honlapot olvasok, szeretem a kultúrát, 

irodalmat.  

–Moly.hu sok könyvértékelés miatt 

–Magyar Elektronikus Könyvtár https://mek.oszk.hu/ online letölthető dokumentumok 

–Nincs. "Mindenevő" vagyok, gyakran érdeklődésemnek megfelelően szörfözök.  

–hu.wikipedia.org 

–Litera, 1749, Jelenkor, Revizorp 

–www.es.hu., http://litera.hu/, https://librarius.hu/ 

–https://www.louvre.fr/en atlathato, szellos, mobilra optimalizalt.  

–SK-szeged.hu :) 

–https://belvarosimozi.hu/ 

–https://moly.hu/ A tartalom miatt 

–DIA, Nemzeti Múzeum honlapja. átláthatóság színek, Szépművészeti Múzeum 

–pim, litera,  

–https://www.oodihelsinki.fi/en/ 

–Különböző színházi oldalak  
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Válaszadóink 91 %–a a Somogyi–könyvtár vagy valamely fiókkönyvtár tagja. 

 

 

 

Válaszadóink életkorukat tekintve a 26–65 éves korosztályba tartoznak (69%), jelentős, megegyező 

számú a 65 év feletti, valamint a 19–25 év közöttiek száma. Sajnos a 19 év alatti korosztályt nem 

sikerült most elérnünk (6 fő). 
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A kérdőívet kitöltők nagy arányban hozzáértő, gyakorlott, magabiztos digitális tudással 

rendelkeznek (79%), 17% közepes szintűre értékeli ezt a jártasságot. 

 


